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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. április 19-én a 
Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános üléséről. 
 
Jelen vannak: 
 
Tüske Gáborné polgármester 
Virág László alpolgármester 
Muszti Csaba képviselő 
Petkess Kornélné képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen van: 
Nagy Gáborné jegyző 
Babos Mónika pénzügyi ügyintéző 
 
Meghívottként jelen van: 
Karancsi Sándor 
Mózer Károly 
D. Fazekas László 
pályázók 
 
Tüske Gáborné polgármester 
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a testület 
megválasztott öt tagja közül 4 fő képviselő jelen van. Az ülést megnyitotta.   
Tájékoztatta a testület tagjait, hogy Vimmer István képviselő a testület nyilvános üléséről  
való távolmaradását előzetesen bejelentette. Javaslatot tett az ülés napirendjére, a kiküldött 
meghívó szerinti napirendeket, az előterjesztés a 2017. évi lakossági ivóvíz- és csatorna-
szolgáltatás támogatás igényléséhez napirenddel kiegészítve. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
62/2017.(IV.19.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. április 19-i soros 
nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
   

1.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a képviselő-testület 
által a polgármesterre átruházott hatáskörben, a polgármester által meghozott döntésekről 

 
2.) Előterjesztés Balatonújlak Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetése   
      módosításához 
      
3.) Előterjesztés Balatonújlak Község Önkormányzatának 2016. évi zárszámadási rendelete  
      megalkotásához 
      
4.) Előterjesztés a 2016. évről készített belső ellenőrzési jelentés megtárgyalásához  
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5.) Előterjesztés a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő  
      házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 11/2013.(X.29.)    
      önkormányzati rendelet módosításához         
 

    6.) Előterjesztés a karbantartói álláshelyre kiírt pályázat elbírálásához 
 
    7.) Előterjesztés a 2017. évi lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás támogatás igényléséhez 
 
 
1.) Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a képviselő-    
      testület által a polgármesterre átruházott hatáskörben, a polgármester által meghozott        
      döntésekről 
      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: 
 
63/2017.(IV. 19.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
    Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
    megtárgyalta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, 
    valamint a képviselő-testület által a polgármesterre átruházott  
    hatáskörben, a polgármester által meghozott döntésekről 
    szóló tájékoztatót, melyet az előterjesztésnek megfelelően, 
    változatlan tartalommal elfogad. 
 
   Felelős: Tüske Gáborné polgármester 
   Határidő: azonnal 
 
2.) Előterjesztés Balatonújlak Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének  
     módosításához 
     Előadó: Tüske Gáborné 
                   polgármester               (előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)                             
 
Miután hozzászólás, észrevétel nem volt az előterjesztés szerinti rendelettervezetet bocsátotta 
szavazásra a polgármester. 
 
A rendeletalkotásnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
megalkotta az alábbi rendeletét: 
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6/2017.(IV.20.) önkormányzati rendelet: 
 

Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.14.)  
önkormányzati rendelet módosítására megalkotja a 6/2017.(IV.20.) 
önkormányzati rendeletet a tervezetnek megfelelően, változatlan  
tartalommal.                                                                     

            (Rendelet szövegét lásd mellékletben.) 
    
3.) Előterjesztés Balatonújlak Község Önkormányzatának 2016. évi zárszámadásának  
     elfogadásához 
     Előadó: Tüske Gáborné 
                   polgármester                       (előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)   
 
Miután az előterjesztéshez hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés szerinti 
rendelettervezetet bocsátotta szavazásra a polgármester. 
 
A rendeletalkotásnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
megalkotta az alábbi rendeletét: 
 
7/2017.(IV.20.) önkormányzati rendelet: 
 

Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
megtárgyalta a Balatonújlak Község Önkormányzata 2016. évi 
zárszámadásáról szóló előterjesztést, melynek elfogadására  
megalkotja az 7/2017.(IV.20.) önkormányzati rendeletet,  
a tervezetnek megfelelően, változatlan tartalommal.                                                                     
(Rendelet szövegét lásd mellékletben.) 

 
 
4.) Előterjesztés a 2016. évről készített éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés 
     megtárgyalásához  
     Előadó: Tüske Gáborné 
                   polgármester               (előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)                             
 
Miután hozzászólás, észrevétel nem volt az előterjesztés szerinti határozati 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: 
 
64/2017.(IV.19.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
     Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

testülete megtárgyalta a 2016. évi éves összefoglaló ellenőrzési  
jelentésről szóló beszámolót és a melléklet szerint elfogadta.  

 
Felelős: Tüske Gáborné polgármester 
Határidő: értelem szerint  
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5.) Előterjesztés a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő  
 házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 11/2013.(X.29.)    
 önkormányzati rendelet módosításához         

      Előadó: Tüske Gáborné 
                   polgármester                             (előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 

 
Miután az előterjesztéshez hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés szerinti 
rendelettervezetet bocsátotta szavazásra a polgármester. 
 
A rendeletalkotásnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
megalkotta az alábbi rendeletét: 
 
8/2017.(IV.20.) önkormányzati rendelet: 
 

Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő  
házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól                                                
szóló 11/2013.(X.29.) önkormányzati rendelet módosításához         
önkormányzati rendelet módosítására megalkotta a 8/2017.(IV.20.)  
önkormányzati rendeletet a tervezetnek megfelelően, változatlan  
tartalommal.                                                                    
(Rendelet szövegét lásd mellékletben.) 
 

 
6.) Előterjesztés a karbantartói álláshelyre kiírt pályázat elbírálásához 
     Előadó: Tüske Gáborné 
                   polgármester                                    (előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Tüske Gáborné polgármester 
A pályázók közül senki sem kérte pályázatának zárt ülés keretében való elbírálását. A testület a 
pályázókat előzetes személyes meghallgatásra mai ülésére behívta. Három pályázat érkezett az 
álláshelyre, a személyes meghallgatásra szóló meghívásnak valamennyi pályázó eleget tett. 
Javasolja, hogy a testület érkezésük sorrendben hallgassa meg a pályázókat. 
 
Karancsi Sándor pályázó 
Röviden ismertette eddigi tevékenységét, munkaköreit. Több évig külföldön dolgozott, szeretne 
végleg itthon letelepedni és munkát vállalni. A meghirdetett álláshely keretében ellátandó 
feladatok előtte nem ismeretlenek, korábbi munkahelyein már végezte azokat. „C” kategóriájú 
jogosítványa megszerzése folyamatban van. Jelenleg nincs munkaviszonya, az állást azonnal be 
tudná tölteni. 
 
D. Fazekas László pályázó 
A betöltendő álláshellyel kapcsolatos munkakörben már dolgozott, épületdíszítőként. Gépkezelői 
gyakorlata nincs, de mindent meg tud tanulni. Főiskolai tanári végzettsége van, de szakmájában 
nem tud elhelyezkedni. Utolsó munkaviszonyát (kertészet) a napokban mondta fel, egészségügyi 
okok miatt, jelenleg nincs munkaviszonya, az állást azonnal be tudná tölteni. Barkácsolós típus. 
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Mózer Károly pályázó 
Jelenleg felmondási idejét tölti, munkahelyi körülményeinek ellehetetlenülése miatt. 
Iskolai végzettségét tekintve karosszérialakatos, e szakmában évekig dolgozott. Kitanulta az 
épületasztalos szakmát, e területen egyéni vállalkozó is volt. Rövid ideig közterület-
felügyelőként is állt alkalmazásban. A meghirdetett álláshely keretében ellátandó munkák 
tekintetében van gyakorlata. Tud géppel és kézi kaszával fűvet nyírni; a kisebb javítási, 
karbantartási, ároktisztítási munkákat el tudná látni. Marcali lakos, a munkahelyre való bejárást 
meg tudja oldani. 
 
Muszti Csaba képviselő 
Karancsi Sándor pályázatát támogatja. 
 
Petkess Kornélné képviselő 
Szintén Karancsi Sándor pályázatát támogatja. 
 
Tüske Gáborné polgármester 
Az elhangzott személyes bemutatkozások alapján, Karancsi Sándor kinevezését javasolta, 
határozatlan időre, 3 hónap próbaidő kikötése mellet, bruttó 161.000 Ft havi illetménnyel,            
2017. április 24. napjától. 
 
Miután az előterjesztéshez további 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 az 
alábbi határozatot hozta: 
 
65/2017.(IV.19.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
    Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

megtárgyalta a települési karbantartói álláshelyre kiírt  
pályázati felhívására érkezett pályázatokat, mely alapján úgy  
döntött, hogy a munkakörre Karancsi Sándor Balatonkeresztúr,  
Csatornapart u. 10/A. szám alatti lakost nevezi ki, 2017. április 24. 
napjától, határozatlan időre, 3 hónap próbaidő kikötése mellett. 
A testület nevezett közalkalmazotti illetményét bruttó 
161.000 Ft-ban állapítja meg. 

             
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges  
munkáltató intézkedés megtételére 
 
Határidő: 2017. április 24. 
Felelős: Tüske Gáborné polgármester 
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7.) Előterjesztés a 2017. évi lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás támogatás  
     igényléséhez 
     Előadó: Tüske Gáborné 
                   polgármester               (előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)                             
 
Miután hozzászólás, észrevétel nem volt az előterjesztés szerinti határozati 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: 
 
66/2017.(IV.19.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
     Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
     a 2017. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának  
     csökkentésére pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé.  
 
     A Képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert az állami  
     támogatás igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos 
     teendők lebonyolítására.  
 
     Felelős: Tüske Gáborné polgármester 
     Határidő: 2017. április 27. 
 

  
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  


