
1 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. március 21-én a 
Balatonújlaki Községi Önkormányzat tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános üléséről. 
 
Jelen vannak: 
 
Tüske Gáborné polgármester 
Virág László alpolgármester 
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 valamennyi képviselő jelen van. Az ülést megnyitotta.                  
Javaslatot tett az ülés napirendjére, a kiküldött meghívó szerinti napirendeket, 
a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015.(II.24.)  önkormányzati 
rendelet módosítása és a karbantartói álláshelyre pályázat kiírása napirendekkel kiegészítve. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
50/2017.(III.21.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. március 21-i soros 
nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
   

1.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
       
2.) Beszámoló a szociális és ügyrendi bizottság munkájáról 

           
3.) Előterjesztés a Falugondnoki Szolgálat 2017. évi továbbképzési terve jóváhagyásához  
     
4.) Előterjesztés a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőit megillető        
    egyes juttatásokról és támogatásokról szóló 19/2015.(XII.15.) önkormányzati rendelet        
    módosításához 

     
5.) Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 

          szóló 11/2012.(XI.26.) önkormányzati rendelet módosításához         
           
    6.) Előterjesztés a polgármester tiszteletdíja megállapításához         
          
   7.) Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő-Balatonújlak Községek Polgárőr Egyesülete     
        pénzügyi támogatási kérelmének elbírálása 
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 8.) Előterjesztés a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló     
      3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításához 
 
 9.) Előterjesztés a karbantartói álláshely betöltéséhez 

 
 

1.) 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: 5 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
51/2017.(III. 21.) 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 
 
2.) Beszámoló a szociális és ügyrendi bizottság munkájáról 
     Előadó: Vimmer István 
                   bizottsági elnök                             (előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
 
Miután az előterjesztéshez hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés szerinti 
javaslatot bocsátotta szavazásra a polgármester. 
 
Az előterjesztés elfogadásról szóló szavazásban jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 
 
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi 
határozatát: 
 
52/2017.(III.21.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
 
    Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
    megtárgyalta a szociális és ügyrendi bizottság munkájáról szóló 
    beszámolót, melyet az előterjesztésnek megfelelően, változatlan 
    tartalommal, elfogadott. 
       
     Felelős: Tüske Gáborné polgármester 
     Határidő: azonnal 
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3.) Előterjesztés a Falugondnoki Szolgálat 2017. évi továbbképzési terve jóváhagyásához  
          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: 5 fő. 
 
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
53/2017. (III.21.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
     Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
     a falugondnoki szolgálat 2017. évi továbbképzési tervét jóváhagyta.   
 
     Felelős: Tüske Gáborné polgármester 
     Határidő: azonnal 
 
4.) Előterjesztés a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőit megillető        

egyes juttatásokról és támogatásokról szóló 19/2015.(XII.15.) önkormányzati rendelet        
módosításához 

      Előadó: Tüske Gáborné 
                   polgármester                             (előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

 
Miután az előterjesztéshez hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés szerinti 
rendelet tervezetet bocsátotta szavazásra a polgármester. 
 
A rendeletalkotásnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
megalkotta az alábbi rendeletét: 
 
3/2017.(III.22.) önkormányzati rendelet: 
 

Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőit megillető 
egyes juttatásokról és támogatásokról szóló 19/2015.(XII.15.)  
önkormányzati rendelet módosítására megalkotta a 3/2017.(III.22.)  
önkormányzati rendeletet a tervezetnek megfelelően, változatlan  
tartalommal.                                                                    
(Rendelet szövegét lásd mellékletben.) 
 

5.) Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 
      szóló 11/2012.(XI.26.) önkormányzati rendelet módosításához         
      Előadó: Tüske Gáborné 
                   polgármester                             (előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

 
Miután az előterjesztéshez hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés szerinti 
rendelet tervezetet bocsátotta szavazásra a polgármester. 
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A rendeletalkotásnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
megalkotta az alábbi rendeletét: 
 
4/2017.(III.22.) önkormányzati rendelet: 
 

Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
     az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 

szóló 11/2012.(XI.26.) önkormányzati rendelet módosítására megalkotta  
a 4/2017.(III.22.) önkormányzati rendeletet a tervezetnek megfelelően,  
változatlan tartalommal.                                                                    
(Rendelet szövegét lásd mellékletben.) 
 
 

6.) Előterjesztés a polgármester tiszteletdíja megállapításához         
     Előadó: Nagy Gáborné 
                   jegyző                             (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: 5 fő. 
 
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
54/2017./III.21./számú képviselő-testületi határozat: 

 
      Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
      Tüske Gáborné társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját az  
       Mötv. 71. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően                            
      199.450,- Ft/hó összegben, költségtérítését az Mötv. 71. § (6)                           
      bekezdése alapján 29.920,- Ft/hó összegben állapítja meg,  
      2017. január 1. napjától kezdődően. 
 
      Felelős: Nagy Gáborné jegyző 
      Határidő: azonnal 

 
  

   7.) Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő-Balatonújlak Községek Polgárőr 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 a polgármester. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 
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A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
55/2017.(III. 21.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
    Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
    a Balatonkeresztúr-Balatonmáriafürdő-Balatonújlak Községek  
    Polgárőr Egyesülete pénzügyi támogatási kérelmét megtárgyalta,  
    mely alapján a testület úgy döntött, hogy a szervezet részére egyszeri  
    150 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. március 31. 

 
 

8.) Előterjesztés a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló     
     3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításához 

       Előadó: Tüske Gáborné 
                     polgármester                             (előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

 
Miután az előterjesztéshez hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés szerinti 
rendelet tervezetet bocsátotta szavazásra a polgármester. 
 
A rendeletalkotásnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
megalkotta az alábbi rendeletét: 
 
5/2017.(III.22.) önkormányzati rendelet: 
 

Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
     a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól 

szóló 3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítására megalkotta  
az 5/2017.(III.22.) önkormányzati rendeletet a tervezetnek megfelelően,  
változatlan tartalommal.                                                                    
(Rendelet szövegét lásd mellékletben.) 

 
 
9.) Előterjesztés a karbantartói álláshely betöltéséhez 
     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: 5 fő. 
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A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
56/2017.(III. 21.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
    Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
    települési karbantartói álláshelyre pályázatot ír ki, a következő tartalommal: 

 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama határozatlan idejű  
- 3 hónap próbaidő kikötése mellett - közalkalmazotti jogviszony.                          

    Foglalkoztatás jellege teljes munkaidő. 
    A munkavégzés helye: Balatonújlak község közigazgatási területe 
    A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
    Balatonújlak Község Önkormányzatához kapcsolódó 
    középületek karbantartási, javítási munkáinak elvégzése,  
    köztemető, községi sportpálya, közparkok fűfelületének,  
    növényzetének gondozása, csapadékvíz-elvezető árkok 
    tisztítási feladatainak ellátása.   
    Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak  
    jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  
    Pályázati feltételek: 

 8 általános iskolai végzettség  
 büntetlen előélet  
 egészségügyi alkalmasság  
 minimum B típusú gépjárművezetői engedély 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
 iskolai végzettséget igazoló okirat  
 büntetlen előélet igazolása 

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 14.  
 
A pályázatok benyújtásának módja:  
Postai úton, a pályázatnak a Balatonújlak Községi Önkormányzat címére történő megküldésével 
(8712 Balatonújlak, Templom u. 3. ), vagy személyesen Tüske Gáborné polgármester részére 
átadva. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
800/1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: települési karbantartó.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 18.  
 

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  


