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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017.június26-án a 
Balatonújlaki Községi Önkormányzat tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános üléséről. 
 
Jelen vannak: 
 
Tüske Gáborné polgármester 
Virág László alpolgármester 
Muszti Csaba 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 négy fő képviselő jelen van. Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, 
hogy Petkess Kornélné képviselőa testületi ülésről való távolmaradásukat előzetesen jelezte.  
Az ülést megnyitotta.Javaslatot tett az ülés napirendjérea kiküldött meghívó szerint.  
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4fő. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
71/2017.(VI.26.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testületea 2017. június 26-i soros 
nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
  

 1.) Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló külterületi ingatlanok rekreációs célú   
hasznosításra való kijelöléséhez 

 
2.) Előterjesztés a Somogy megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásához 

 
3.) Előterjesztés a Mozgáskorlátozottak Somogy megyei Egyesület Marcali Körzeti  
Csoportja pénzügyi támogatási kérelme elbírálásához         
 
4.) Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatához 

 
       5.) Előterjesztés a Balatonújlak Község Településképi Arculati Kézikönyve és  
Településképi Rendelete megalkotására érkezett ajánlatok elbírálásához, valamint a 
településfejlesztési, településrendezési és településképi dokumentumok partnerségi 
             egyezetetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet elfogadásához 
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1.)Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló külterületi ingatlanok rekreációs  
célúhasznosításra való kijelöléséhez 

Előadó:Tüske Gáborné 
polgármester                                    (előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Vimmer István képviselő 
Javasolja, hogy a határozati javaslatban szereplő 579. hrsz-ú, erdő művelési ágú ingatlant ne 
jelölje ki értékesítésre a testület, az maradjon önkormányzati tulajdonban. Javasolja továbbá, 
hogy a vételárat 420 e Ft/ha összegben jelölje meg a testület. 
 
A képviselő-testület a képviselői módosító indítványt változatlan tartalommal, egyhangúlag 
elfogadott. 
 
Miután az előterjesztéshez további hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az elfogadott 
módosítási javaslatnak megfelelő 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: 
 
72/2017.(VI.26.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
    Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
a Földforgalmi törvényben foglaltak alapján rekreációs célra az  
önkormányzat tulajdonában álló alábbi ingatlanokat jelöli ki:  
 

Hrsz. Művelési ág Terület m2 
   

733 szántó            4 347     
700 gyep               486     
689 kert            1 159     

436/2 szántó            4 043     
431 szántó            2 842     

428/1 szántó            1 746     
07 rét            5 615     

 
 
A képviselő-testület a rekreációs célú hasznosításra kijelölt önkormányzati tulajdonú ingatlanok 
vételárát 420 e Ft/ha összegben határozza meg. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat  
nevében tegyen vételi ajánlatot a fenti rekreációs célú termőföldek megszerzésére. 
 
Felelős: Tüske Gáborné polgármester  
Határidő: azonnal 
 
 
2.) Előterjesztés a Somogy megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásához 

Előadó:Tüske Gáborné 
polgármester                               (előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
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Az előterjesztéshez hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés szerinti határozat- 
tervezetet 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: 
 
 
73/2017.(VI.26.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
     Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
megtárgyalta a Somogy megyei Kormányhivatal Balatonújlak 
Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013.(X.29.)  
önkormányzati rendeletére tett törvényességi felhívását, mellyel  
a képviselő-testület egyetért, a törvényességi felhívásban foglaltak  
megfelelően megalkotta 9/2017.(VI.27.) önkormányzati rendeletét.  
 
A testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a Somogy megyei  
Kormányhivatalt tájékoztassa.  
 
Felelős: Tüske Gáborné polgármester  
Határidő: azonnal  
 
Miután az előterjesztéshez hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés 
szerinti rendelettervezetet bocsátotta szavazásra apolgármester. 
 
A rendeletalkotásnál jelen lévő képviselők száma:4 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül   
megalkotta az alábbi rendeletét: 
 
 
9/2017.(VI.27.) önkormányzati rendelet: 
 
Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
megtárgyaltaa hivatali helyiségen kívüli és a hivatali  
munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése  
engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatás  
ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint  
az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről 
szóló elterjesztést,melynek elfogadására megalkotta a 
      90/2017.(VI.27.) önkormányzati rendeletet, a tervezetnek  
megfelelően, változatlan tartalommal.                                                                     
(Rendelet szövegét lásd mellékletben.) 
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3.) Előterjesztés a Mozgáskorlátozottak Somogy megyei Egyesület Marcali Körzeti      
Csoportja pénzügyi támogatási kérelme elbírálásához         
Előadó:Tüske Gáborné 
polgármester              (írásbeli előterjesztése jegyzőkönyv melléklete)    
 
Az előterjesztéshez hozzászólás és kérdés nem hangzott el.  
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
 
74/2017.(VI.26.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
aMozgáskorlátozottak Somogy megyei Egyesülete Marcali  
Körzeti Csoportja 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. június 30. 
 
 
4.) Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatához 
Előadó:Tüske Gáborné 
polgármester              (írásbeli előterjesztése jegyzőkönyv melléklete)    
 
Az előterjesztéshez hozzászólás és kérdés nem hangzott el.  
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
 
75/2017.(VI.26.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
a 2013-2018. évekre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programját  
az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló  
2003. évi CXXV. törvényben foglaltaknak megfelelően áttekintette és  
változatlan formában elfogadja. 
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Felelős: Tüske Gáborné polgármester 
Határidő:  -az SZGYF részére határozati kivonat megküldése: 8 nap 

   - a település HEP programját és a programok adatait tartalmazó internetes szoftver- 
felületbe adatfeltöltés: 2018. december 31. 
- új esélyegyenlőségi program kidolgozásának megkezdése: 2017. december hó 

 
 
5.) Előterjesztés a Balatonújlak Község Településképi Arculati Kézikönyve és                           

Településképi Rendelete megalkotására érkezett ajánlatok elbírálásához, valamint a 
településfejlesztési, településrendezési és településképi dokumentumok partnerségi 
egyezetetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet elfogadásához 

Előadó:Tüske Gáborné 
polgármester              (írásbeli előterjesztése jegyzőkönyv melléklete)    
 
Az előterjesztéshez hozzászólás és kérdés nem hangzott el.  
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
 
76/2017.(VI.26.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
aBalatonújlak község településképi arculati kézikönyv és  
településképi rendelet készítésérőlszóló előterjesztést  
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
 

1.) A képviselő-testület Balatonújlak község Településképi  
Arculati Kézikönyvének és Településképi rendeletének  
elkészítésére a Zala Urbanisztika Terület és település-fejlesztő  
Kft. 8945 Bak, Rózsa u. 33. ajánlatát fogadja el, nettó 1.000 e Ft 
ajánlati áron. 

 
2.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási  
szerződés aláírására. 
 

Felelős: Tüske Gáborné polgármester 
Határidő: azonnal 
 
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: 
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10/2017.(VI.27.) önkormányzati rendelet: 
 
Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
megtárgyaltaa településképi, településrendezési és településképi 
dokumentumok partnerségi egyeztetés szabályairól szóló előterjesztést, 
melynek elfogadására megalkotta a 10/2017.(VI.27.) önkormányzati  
rendeletet, a tervezetnek megfelelően, változatlan tartalommal.                                                                     
(Rendelet szövegét lásd mellékletben.) 

 
 

 
 
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  


