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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. február 13-án a 
Balatonújlaki Községi Önkormányzat tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános üléséről. 
 
Jelen vannak: 
 
Tüske Gáborné polgármester 
Muszti Csaba képviselő 
Petkess Kornélné képviselő 
Vimmer István képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen van: 
Nagy Gáborné jegyző 
 
Tüske Gáborné polgármester 
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a testület 
megválasztott öt tagja közül 4 főképviselő jelen van. Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, 
hogy Virág László alpolgármester a testületi ülésről való távolmaradását előzetesen jelezte. 
 
Javaslatot tett a napirendekre a kiküldött meghívó szerint. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
42/2017.(II.13.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. február 13-i  
nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
   

1.) Előterjesztés a képviselői vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről 
 
2.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
3.) Előterjesztés Balatonújlak Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének  
     elfogadásához 

 
       4.) Pénzügyi támogatási kérelmek elbírálása 

 
       5.) Előterjesztés a Balatonújlak Község Önkormányzatánál végzett belső ellenőrzésről 

készült jelentés megtárgyalásához 
 

 6.) Előterjesztés a 15 éves gördülő fejlesztési terv készítésére megbízás adásához 
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1.) Előterjesztés a képviselői vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről 
      Előadó: Vimmer István  

       bizottsági elnök             (előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Miután hozzászólás, észrevétel nem volt az előterjesztés szerinti javaslatot bocsátotta szavazásra 
a polgármester. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
43/2017.(II.13.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
    Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
    megtárgyalta a képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről  
    szóló előterjesztést. A tájékoztatót – amely szerint a képviselő-testület  
    minden tagja   a törvényi előírásoknak megfelelően eleget tett vagyonnyilatkozat- 
    tételi kötelezettségének – jóváhagyólag tudomásul veszi. 
 
   Felelős: Tüske Gáborné polgármester 
    Határidő: azonnal 
 
 
2.) Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
      Előadó: Tüske Gáborné 
                    polgármester                                    (előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Miután az előterjesztéshez hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés szerinti 
határozati javaslatot bocsátotta szavazásra a polgármester. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
44/2017.(II.13.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
    Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
    megtárgyalta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
    szóló tájékoztatót, melyet az előterjesztésnek megfelelően, 
    változatlan tartalommal elfogad. 
 
   Felelős: Tüske Gáborné polgármester 
   Határidő: azonnal 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

3.) Előterjesztés Balatonújlak Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése  
     elfogadásához 
     Előadó: Tüske Gáborné 
                    polgármester                             (előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Petkess Kornélné képviselő 
Az előterjesztés részletes, minden területet átfogó, támogatja az előterjesztés változatlan  
tartalommal való elfogadását. 
 
Miután az előterjesztéshez további hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés 
szerinti javaslatot bocsátotta szavazásra a polgármester. 
 
Az előterjesztés elfogadásról szóló szavazásban jelen lévő képviselők száma: 4 fő. 
 
A képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 
határozatát: 
 
45/2017.(II.13.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta az  
Áht. 29/A §-ában meghatározott saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető 
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható 
összegét az alábbiak szerint határozza meg: 
Balatonújlak Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség 
költségvetési évet követő három évre várható összegének bemutatása (100%) 

 
      Ft 

Megnevezés Sorszám 

  

Saját bevétel, és adósságot keletkeztető 
ügyletből eredő fizetési kötelezettség a 

tárgyévet követő (100%) 

Saját bevételek   tárgyév 1. év 2. év 3. év 

Helyi adók 1 7.470.000 7.620.000 7.650.000 7.700.000 

Osztalékok, koncessziós díjak 2 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 

Díjak, pótlékok, bírságok 3     
Tárgyi eszközök, immateriális javak, 
vagyoni érétkű jog értékesítése, 
vagyon-hasznosításból származó 
bevétel 4     
Saját bevételek összesen (1+….+4) 5 9.970.000 10.120.000 10.150.000 10.200.000 
Saját bevételek( 5.sor) 50%-a 6 4.985.000 5.060.000 5.075.000 5.100.000 
Előző években keletkezett tárgyévet 
terhelő fizetési kötelezettség  ( 8+9) 7 0 0 0 0 
Felvett hitel, és annak tőketartozása 8 0 0 0 0 
Hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapír, kötvény 9 0 0 0 0 
Fizetési kötelezettséggel csökkentett 
saját bevétel (6-7) 10 4.985.000 5.060.000 5.075.000 5.100.000 
 
Felelős: Tüske Gáborné polgármester 
Határidő: értelem szerint 
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Miután az előterjesztéshez hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés szerinti 
rendelet-tervezetet bocsátotta szavazásra a polgármester. 
 
Az előterjesztés elfogadásról szóló szavazásban jelen lévő képviselők száma: 4 fő. 
 
A képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi 
rendeletet: 
 
2/2017.(II.14.) önkormányzati rendelet 
 

Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
       megtárgyalta az önkormányzat  2017. évi költségvetéséről szóló   
       előterjesztést, melynek elfogadására megalkotta az 2/2017.(II.14.)  
       önkormányzati rendeletet, a tervezetnek megfelelően, változatlan tartalommal.                                                
       (Rendelet szövegét lásd mellékletben.) 
 
 
4.) Pénzügyi támogatási kérelmek elbírálása 
 
4.1) Vakok és Gyengénlátók Somogy megyei Egyesülete pénzügyi támogatási  
     kérelmének elbírálása 
     Előadó: Tüske Gáborné 
                   polgármester                             (előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Miután az előterjesztéshez hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés szerinti 
határozati javaslatot bocsátotta szavazásra polgármester. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő. 
 
A képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
46/2017. (II.13.) számú képviselő-testületi határozat: 
 

Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
a Vakok és Gyengénlátók Somogy megyei Egyesületének  
pénzügyi támogatási kérelmét megtárgyalta, mely alapján  
a testület úgy döntött, hogy a szervezet részére pénzügyi 
támogatást nem nyújt. 

 
A képviselő-testület felkéri Tüske Gáborné polgármestert,  
hogy döntéséről értesítse a szervezetet. 

 
Felelős: Tüske Gáborné polgármester 

    Határidő: 2017. február 28. 
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4.2) Balatonújlaki Gazdakör pénzügyi támogatási kérelmének elbírálása 
       Előadó: Tüske Gáborné 
                     polgármester                             (előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Vimmer István képviselő 
A szervezet részére 200 e Ft egyszeri támogatás nyújtását indítványozza; egyezően az  
elmúlt év támogatási mértével.  
                            
Miután további hozzászólás, észrevétel nem volt a módosító javaslatot bocsátotta szavazásra  
a polgármester. 
 
A képviselő-testület Vimmer István képviselő módosító indítványát 3 igen és 1 nem            
szavazattal elfogadta. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő. 
 
A képviselő-testület 3 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
47/2017.(II.13.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
     Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
     a Balatonújlaki Gazdakör pénzügyi támogatási kérelmét megtárgyalta,  
     mely alapján a testület úgy döntött, hogy a szervezet részére egyszeri  
     200 e Ft pénzügyi támogatást nyújt, a községi önkormányzat 2017. évi  

költségvetésének egyéb támogatási kerete terhére, a képviselő-testület  
államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 15/2013.(XII.11.)  
önkormányzati rendeletében foglalt előírásoknak megfelelően. 

  
    A képviselő-testület felkéri Tüske Gáborné polgármestert, hogy döntéséről  
    értesítse a szervezetet. 
 
    Felelős: Tüske Gáborné polgármester 
    Határidő: 2017. február 28. 
 

 
5.) Előterjesztés a Balatonújlak Község Önkormányzatánál végzett belső ellenőrzésről     
     készült jelentés megtárgyalásához 
     Előadó: Tüske Gáborné 
                   polgármester                             (előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

 
Miután az előterjesztéshez hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés szerinti 
határozati javaslatot bocsátotta szavazásra a polgármester. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő. 
 
A képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
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48/2017. (II.13.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
      Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
      megtárgyalta a Balatonújlak Község Önkormányzatánál végzett 
      belső ellenőrzési jelentést, valamint a jelentésben foglalt hiányosságok 
      megszűntetésére készült intézkedési tervet, melyet az előterjesztésnek             
      megfelelően, változatlan tartalommal elfogadott. 
 
     Felelős: Tüske Gáborné polgármester 
     Határidő: azonnal 
 

 
6.) Előterjesztés a 15 éves gördülő fejlesztési terv készítésére megbízás adásához 
     Előadó: Tüske Gáborné 
                   polgármester                             (előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Miután az előterjesztéshez hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés szerinti 
határozati javaslatot bocsátotta szavazásra polgármester. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő. 
 
A képviselőtestület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozza: 
 
49/2017./II.13./számú képviselő-testületi határozat: 

 
    Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
    úgy határozott, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. 
    évi CCIX. törvény előírásainak megfelelőn 2018-2032. évi, 
    15 éves időtávra szóló, gördülő fejlesztési terv előkészítésére  
    meghatalmazza a DRV Zrt.-t. 
 

Felelős: Tüske Gáborné polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

      
Tüske Gáborné polgármester 
Megköszönte a megjelenést.  
 
Miután további napirend és hozzászólás nem volt a polgármester a nyilvános ülést bezárta. 
 
 

k.m.f. 
 
 

Tüske Gáborné      Nagy Gáborné          
polgármester                                            jegyző  


