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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017.május22-én a 
Balatonújlaki Községi Önkormányzat tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános üléséről. 
 
Jelen vannak: 
 
Tüske Gáborné polgármester 
Muszti Csaba képviselő 
Petkess Kornélné 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 3 fő képviselő jelen van. Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, 
hogy Virág László alpolgármester és Vimmer István képviselő a testületi ülésről való 
távolmaradásukat előzetesen jelezték. Az ülést megnyitotta.Javaslatot tett az ülés napirendjére, 
a kiküldött meghívó szerinti napirendeket,az „Előterjesztés a Marcali Kistérség Többcélú 
Társulás Társulási Megállapodásamódosításához” napirenddel kiegészítve. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 3fő. 
 
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
67/2017.(V.22.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testületea 2017. május 22-i soros 
nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
  

1.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

2.) Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásának 2016. évi tapasztalatairól 
 

     3.) Előterjesztés a Marcali Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodása 
        módosításához 

 
 

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 apolgármester. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 3 fő. 
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A képviselő-testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
68/2017.(V.22.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
    Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
    megtárgyalta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
szólótájékoztatót, melyet az előterjesztésnek megfelelően, 
    változatlan tartalommal elfogad. 
 
Felelős: Tüske Gáborné polgármester 
   Határidő: azonnal 
 
2.) Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásának 2016. évi tapasztalatairól 
Előadó: Tüske Gáborné 
                   polgármester                       (előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)   
 
Petkess Kornélné képviselő 
A beszámoló adatai elalapján megállapítható, hogy a településen a gyermekvédelem területén 
nincs probléma. Megítélése szerint az előterjesztés a jogszabályban előírt tartalommal készült, 
javasolja annak változatlan tartalommal való elfogadását. 
 
Miután az előterjesztéshez további hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés 
szerinti határozattervezetet bocsátotta szavazásra a polgármester. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 3 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
69/2017.(V.22.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
    Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
    a gyermekvédelmi feladatok ellátásának 2016. évi tapasztalatairól 
    szóló beszámolót megtárgyalta és azt jóváhagyólag elfogadta. 
 
   Felelős: Tüske Gáborné polgármester 
   Határidő: azonnal 
 
 
3.) Előterjesztés a Marcali Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodása 
módosításához      
     Előadó: Tüske Gáborné 
                  polgármester              (írásbeli előterjesztése jegyzőkönyv melléklete)    
 
Az előterjesztéshez hozzászólás és kérdés nem hangzott el.  
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 3fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
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70/2017.(V.22.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
     megtárgyalta a Marcali Kistérség Többcélú Társulás Társulási 
     megállapodás módosítását, melyet az előterjesztéshez mellékel 
     tartalommal jóváhagyja.  
 
     A Képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert a módosított 
     társulási megállapodás aláírására.   
 
     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  


