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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017.augusztus 16-án 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 
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 5 tagja közül 5 fő képviselő jelen van. Az ülést megnyitotta.Javaslatot tett a 
napirendekre, a kiküldött meghívó szerinti napirendeket, az „Előterjesztés az oktatási 
intézményben étkezési térítési díj fizetéséhez kapcsolódó hozzájárulás kéréséhez; 
Rendezvénysátor beszerzéséről döntés; Előterjesztés a kistelepülési önkormányzatok alacsony 
összegű fejlesztéseinek támogatására pályázat benyújtásáról való döntéshez; Önkormányzati 
klubhelyiség bérbeadásáról döntés;Előterjesztés állami támogatás visszafizetéséhez”, 
napirendekkel kiegészítve. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag,5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
84/2017.(VIII.16.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. augusztus16-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 hozott 
döntésekről 

 
2.) Előterjesztés Balatonújlak Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése 

módosításához 
 
3.) Tájékoztató a községi önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesüléséről 
 

       4.) Előterjesztés az önkormányzat részvételével működő társulások tevékenységéről 
 
       5.) Előterjesztés a helyi népszavazás kezdeményezésére jogosult választópolgárok számáról          
szóló önkormányzati rendelet megalkotásához    
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       6.) Előterjesztés a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő  
támogatás igényléséhez 
 
      7.) Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló külterületi ingatlanok rekreációs célú   
hasznosítására  

 
8.) Előterjesztés az önkormányzatok működőképességének megőrzésére szolgáló rendkívüli  
támogatástárgyában pályázat benyújtásáról 

 
9.) Előterjesztés a Balatonújlak víziközmű-rendszerre vonatkozó 2018.2032. évi gördülő     
    fejlesztési terv elfogadásához 
 
10.) Előterjesztés az oktatási intézményben étkezési térítési díj fizetéséhez kapcsolódó     

hozzájárulás kéréséhez 
 

  11.) Rendezvénysátor beszerzéséről döntés 
 

  12.) Előterjesztés a kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek   
          támogatására pályázat benyújtásáról, döntés 
 
  13.) Önkormányzati helyiség bérbeadásáról döntés 
 
  14.) Előterjesztés állami támogatás visszafizetéséhez 
 
 
1.) Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a képviselő- 
testület által a polgármesterre átruházott hatáskörben a polgármester által hozott  

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: 5 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
85/2017.(VIII.16.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
megtárgyaltaa lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, 
valamint a képviselő-testület által a polgármesterre átruházott  
hatáskörben a polgármester által hozott döntésekrőlszóló  
tájékoztatót, melyet az előterjesztésnek megfelelően, 
    változatlan tartalommal elfogad. 
 
Felelős: Tüske Gáborné polgármester 
   Határidő: azonnal 
 
 



3 
 

 
2.) ElőterjesztésBalatonújlak Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetése 
módosítására 
Előadó:Tüske Gáborné 
   polgármester                       (előterjesztés jegyzőkönyv melléklete) 
 
Miután az előterjesztéshez hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester az előterjesztés  
szerinti rendelettervezetet bocsátotta szavazásra. 
 
A rendelethozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotta az alábbi rendeletét: 
 
11/2017.(VIII.17.) önkormányzati rendelet: 
 
Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.14.)  
      önkormányzati rendelet módosítására megalkotta a11/2017.(VIII.17.) 
 önkormányzati rendeletet, a tervezetnek megfelelően, változatlan  
tartalommal. 
     (Rendelet szövegét lásd mellékletben). 
 
 
3.) Tájékoztató a községi önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesüléséről 
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: 5 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
86/2017.(VIII.16.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
    a községi önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi 
    teljesüléséről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt jóváhagyólag  
elfogadta. 
 
   Felelős: Tüske Gáborné polgármester 
   Határidő: azonnal 
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4.)Előterjesztés az önkormányzat részvételével működő társulások tevékenységéről 
Előadó:Tüske Gáborné 
                   polgármester                       (előterjesztés 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: 5 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
87/2017.(VIII.16.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
    az önkormányzat részvételével működő társulások 2016. évi 
    munkájáról készült beszámolót tudomásul vette, elfogadta. 
 
Felelős: Tüske Gáborné polgármester 
   Határidő: azonnal 
 
 

5.) Előterjesztés a helyi népszavazás kezdeményezésére jogosult választópolgárok számáról          
szóló önkormányzati rendelet megalkotásához    
Előadó:Tüske Gáborné 
   polgármester                       (előterjesztés jegyzőkönyv melléklete) 
 
Miután az előterjesztéshez hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester az előterjesztés  
szerinti rendelettervezetet bocsátotta szavazásra. 
 
A rendelethozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotta az alábbi rendeletét: 
 
12/2017.(VIII.17.) önkormányzati rendelet: 
 
Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
      megtárgyalta a helyi népszavazás kezdeményezésére jogosult 
      választópolgárok számáról szóló előterjesztést, melynek elfogadására  
      megalkotta az 12/2017.(VIII.17.) önkormányzati rendeletet,  
      a tervezetnek megfelelően, változatlan tartalommal.                                                                    
(Rendelet szövegét lásd mellékletben.) 
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6.) Előterjesztés a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő  
támogatás igényléséhez 
Előadó:Tüske Gáborné 
                   polgármester                       (előterjesztés 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: 5 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
88/2017.(VIII.16.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
pályázatot nyújt be 76 m3 szociális célú kemény tűzifa vásárlásához 
    kapcsolódó kiegészítő támogatásra. 
 
   A Képviselő-testület a vásárláshoz szükséges 96.520 Ft önrészt 
    vállalja. 
 
    A Képviselő-testület a szociális tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást 
    nem kér. 
 
    Felelős: Tüske Gáborné polgármester 
    Határidő: 2017. augusztus 25.  
 
 
7.) Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló külterületi ingatlanok rekreációs  
célú hasznosítására  
Előadó:Tüske Gáborné 
                   polgármester                       (előterjesztés jegyzőkönyv melléklete) 
 
Miután az előterjesztéshez hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés szerinti 
határozati javaslatot bocsátotta szavazásra a polgármester. 
 
Muszti Csaba képviselő bejelentette, hogy személyes érintettsége okán, a döntéshozatalban nem 
kíván részt venni, a szavazásnál tartózkodni fog. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás 
mellett meghozta az alábbi határozatát: 
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89/2017.(VIII.16.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
a Földforgalmi törvényben foglaltak alapján rekreációs célra az  
önkormányzat tulajdonában álló alábbi ingatlanokat értékesíti,  
az alábbi természetes személyek részére és vételáron:  
 

Hrsz. Művelési ág Terület m2 Vevő neve, lakcíme Vételár 
     

733 szántó            4 347     Muszti Lilla             
8712 Balatonújlak, 
Kossuth u. 32. 

182.574 Ft 

436/2 szántó            4 043     Burza Gábor 
8712 Balatonújlak, 
Balaton u. 37.  

169.806 Ft 

431 szántó            2 842     Burza Gábor 
8712 Balatonújlak, 
Balaton u. 37. 

119.364 Ft 

428/1 szántó            1 746     Burza Gábor 
8712 Balatonújlak, 
Balaton u. 37. 

73.332 Ft 

 
A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert az adásvételi-szerződés  
az Önkormányzat képviseletében való aláírására, illetve a szükséges 
intézkedések, jognyilatkozatok megtételére. 
 
Felelős: Tüske Gáborné polgármester  
Határidő:2017. szeptember 15. 
 
 
8.) Előterjesztés az önkormányzatok működőképességének megőrzésére szolgáló  
rendkívüli támogatás tárgyában pályázat benyújtásáról 
Előadó:Tüske Gáborné 
                   polgármester                       (előterjesztés 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: 
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90/2017.(VIII.16.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
az önkormányzatok működő-képességének megőrzésére szolgáló 
rendkívüli támogatására vonatkozó pályázat benyújtásáról szóló  
előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatokat hozza: 
 

1) Balatonújlak Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a belügyminiszter és a 
nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett Magyarország 2017. évi központi 
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet 1.7 pont és a III. 1. pont szerinti, 
a települési önkormányzatok működőképességének megőrzésére szolgáló, rendkívüli 
önkormányzati költségvetési támogatás igénybevételére.  

      Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges intézkedéseket    
      tegye meg. 

 
Felelős: Tüske Gáborné polgármester 
Határidő: 2017. szeptember 30. 
 

2) Balatonújlak Község Önkormányzata felhatalmazza a polgármestert az Ávr. 75.§ (2) 
bekezdése szerinti nyilatkozatok megtételére: 
 
A támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, 
valósak és hitelesek, az adott tárgyban támogatási igényt korábban vagy egyidejűleg 
Balatonújlak Község Önkormányzata nem nyújtott be. 
 
Balatonújlak Község Önkormányzata nem áll jogerős végzéssel elrendelt 
végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy 
egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs 
folyamatban, a megpályázott támogatáson kívüli saját forrás rendelkezésre áll, 
Balatonújlak Község Önkormányzata megfelel az Áht. 50. §-ában meghatározott 
követelményeknek, Balatonújlak Község Önkormányzatának nem áll fenn harmadik 
személy irányában olyan kötelezettsége, amely a költségvetési támogatás céljának 
megvalósulását meghiúsíthatja. 
 

            Balatonújlak Község Önkormányzata biztosítékmentességgel rendelkezik, 
                Balatonújlak Község Önkormányzata a költségvetési támogatás tekintetében 

adólevonási joggal nem rendelkezik, a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez 
nem kötött. 
 
Felelős: Tüske Gáborné polgármester 
Határidő: 2017. szeptember 30. 
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9.) Előterjesztés a Balatonújlak víziközmű-rendszerre vonatkozó 2018-2032. évi gördülő     
fejlesztési terv elfogadásához 
Előadó:Tüske Gáborné 
                   polgármester                       (előterjesztés 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: 
 
91/2017.(VIII.16.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
megtárgyalta a Balatonújlak víziközmű-rendszerre vonatkozó  
2018-2032. évi gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatos előterjesztést,  
és az alábbi határozatokat hozta: 
 
Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,  
   mint a 21-11174-1-003-01-07MEKH kóddal rendelkező,  
   DRV_S_114 kódszámú, Kéthelyi térségi szennyvízelvezető  
   mű megnevezésű víziközmű ellátásért felelőse a víziközmű- 
   szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §. szerint a  
   Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (továbbiakban DRV Zrt.)  
által a 2018-2032. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési  
Tervet elfogadja, és a Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott,  
2018. évre vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt-től megrendeli. 
 
Felelős: Tüske Gáborné polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
10.) Előterjesztés az oktatási intézményben étkezési térítési díj fizetéséhez kapcsolódó     

hozzájárulás kéréséhez 
Előadó:Tüske Gáborné 
     polgármester                       (előterjesztés 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: 
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92/2017.(VIII.16.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
a Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Polgármesterének  
közoktatási intézménye működtetési, gyermekétkeztetési  
feladatai ellátásához történő hozzájárulás iránti kérelmét  
megtárgyalta, mely alapján a testület a Balatonkeresztúr  
Község Önkormányzata részére a Balatonkeresztúri  
Festetics Kristóf Általános Iskolába járó és ott étkezést 
igénybevevő tanulók étkeztetéséhez kért 132.766 Ft 
hozzájárulás megfizetését rendeli el, a községi önkormányzat  
2017. évi költségvetésének szociális kerete terhére. 
 
Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
    felkéri Tüske Gáborné polgármestert, hogy döntéséről értesítse  
a Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának Polgármesterét. 

 
Felelős. Tüske Gáborné polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
11.) Rendezvénsátor beszerzéséről döntés 
Előadó:Tüske Gáborné 
     polgármester                        
 
Tüske Gáborné polgármester 
Felvetette az önkormányzati rendezvénysátor beszerzését. Úgy ítéli meg, hogy a 
rendezvénysátorra a községi rendezvények megtartásához szüksége vana testületnek.  
A beszerzéshez két árajánlatot kért; a legkedvezőbb ajánlat szerint 347.335 Ft-ba.  
Az alacsonyabb beszerzésű eszköz megvásárlását indítványozza.  
 
Miután az előterjesztéshez hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés szerinti 
határozati javaslatot bocsátotta szavazásra apolgármester. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
93/2017.(VIII.16.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
    egyetért rendezvénysátor megvásárlásával,a községi önkormányzat 
2017. évi költségvetésének általános tartalékkerete terhére,  

az árajánlat szerinti műszaki tartalommal, 347.335 Ft vételáron. 
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a rendezvénysátor 
megvásárlására. 
 
Felelős: Tüske Gáborné polgármester 
Határidő: azonnal 
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12.) Előterjesztés a kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek   
támogatására pályázat benyújtásáról való döntéshez 
Előadó:Tüske Gáborné 
     polgármester                        
 
Tüske Gáborné polgármester 
Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, hogy a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az 
államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdetett a Magyarország 2017. évi 
központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 12. pont szerinti 
kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására. 
Az önkormányzat támogatást igényelhet: 

a) a település belterületén út, híd vagy járda építésére, felújítására, karbantartására,  
b)vízrendezési és csapadékelvezetési rendszer kiépítésére, felújítására,  
c) köztemető felújítására, ravatalozó építésére illetve felújítására, temetőközlekedési utak 
építésére, felújítására,  
d) olyan épület felújítására, fejlesztésére, illetve energetikai korszerűsítésére és szükség esetén 
megvásárlására, amely  

da) igazgatási tevékenységet, 
db) óvodai nevelést,  
dc) kulturális tevékenységet vagy  
dd) szociális vagy egészségügyi vagy gyermekvédelmi 
feladatellátást szolgál, vagy a jövőben fog szolgálni, 

e) településrendezési tervek készítésére. 
A pályázat a 2016. január 1-jén fennálló lakosságszám szerint a 2000 fő alatti és a 12 000 forint 
egy lakosra jutó adóerő-képességet meg nem haladó települési önkormányzatok fejlesztési 
céljainak megvalósítását hivatott szolgálni. 
Lakosságszám szerinti támogatás, a mi településkategóriánkban, 301-500 fő lakosságszám 
közötti település esetében, legfeljebb 1 000 000 Ft. 
Pályázatok benyújtásának határideje elektronikus feltöltés lezárása: 2017.szeptember 7. 16:00, 
papír alapon történő benyújtás: 2017. szeptember 8. 
A kivitelezésre három vállalkozástól kértünk árajánlatot, melyek közül a legkedvezőbbet 
Lutor László 8700 Marcali, Bem u. 35. szám alatti egyéni vállalkozó nyújtotta be, nettó 
l.034.250 Ft összegben.  
Indítványozta, hogy a testület a pályázatot nyújtsa be a fenntartásában lévő temetőben található 
közlekedési utak építéséhez támogatás igénylésére, a kivitelezés költségét bruttó 1.313.498 Ft-
ban határozza meg. Indítványozta továbbá, hogy a testület a kért támogatási összeget meghaladó 
313.498,- Ft összeget, a községi önkormányzat 2017. évi költségvetésecéltartalék kerete terhére, 
saját forrásból biztosítsa. 
 
Miután az előterjesztéshez hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés szerinti 
határozati javaslatot bocsátotta szavazásra apolgármester. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
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94/2017.(VIII.16.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
    a kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek 
    támogatására vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, mely alapján  
egyetért a tervezett fejlesztés, az önkormányzati tulajdonában 
lévő temető területén található közlekedési utak építéséhez 
támogatás igénylésére pályázat benyújtásával. 
 

A képviselő-testület a fejlesztés bekerülési költségét 1.313.498 Ft-ban 
 határozza meg, melyhez 1.000.000,- Ft támogatást igényel, 
  a támogatást meghaladó 313.498 Ft összeget a községi önkormányzat 
  2017. évi költségvetésének céltartalék kerete terhére saját forrásból 
  biztosítja. 

 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy - a vonatkozó 
 pályázati felhívásban foglaltaknak megfelelően postai úton és  
elektronikusan – nyújtsa bea támogatási kérelmeta kistelepülési 
     önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása iránt  
a MagyarÁllamkincstár Somogy megyei Igazgatósága részére. 
 
     Felelős: Tüske Gáborné polgármester 
     Határidő: 2017. szeptember 7. 
 
 
13.) Előterjesztés állami támogatás visszafizetéséhez 
Előadó:Tüske Gáborné 
     polgármester                        
 
Tüske Gáborné polgármester 
Tájékoztatta a testületet, hogy a Magyar Államkincstár Somogy megyei Igazgatóság 
Államháztartási Irodája SOM-AHI/91/6/2017. számú határozatával a községi önkormányzatnak, 
az önkormányzatok 2015. évi beszámolójának hatósági ellenőrzése alapján önkormányzatot 
terhelő fizetési kötelezettség megállapítása keretében, 416.667 Ft+ járulékai visszafizetési 
kötelezettséget állapított meg, a falugondnoki szolgálatot érintően. 
Indokolásukban előadták, hogy az önkormányzat 2015. október 27. napjától biztosítja az új 
gépjárművel a szolgáltatást, de csak 2016. június 20-i hatállyal módosították a szolgálathoz 
használt gépjármű adatait a hatósági nyilvántartásban. 
Az elsőfokú határozat kézhezvételét követően fellebbezést nyújtottunk be a visszafizetési 
kötelezettség eltörlése végett, eredménytelenül. A másodfokon eljáró Magyar Államkincstár 
Önkormányzati Főosztálya a fellebbezést elutasította, s az első fokon eljárt igazgatóság 
határozatát helybenhagyta. Kérte a képviselő-testülete a visszafizetési kötelezettség tudomásul 
vételére. 
 
Miután az előterjesztéshez hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés szerinti 
határozati javaslatot bocsátotta szavazásra apolgármester. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
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95/2017.(VIII.16.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
    tudomásul veszi, hogy az áltata működtetett falugondnoki 
    szolgálat működéséhez kapcsolódóan 416.667,- Ft és járulékai 
    visszafizetési kötelezettséget tudomásul veszi. 
 
Felelős: Tüske Gáborné polgármester 
Határidő: azonnal 
 
14.) Önkormányzati helyiség bérbeadásáról döntés 
Előadó:Tüske Gáborné 
     polgármester                        
 
Tüske Gáborné polgármester 
Harangozó Imre és Józsa Ádám azzal a kéréssel fordulnak a testülethez,hogy 
az önkormányzati Balatonújlak, Kossuth u. 77. szám alatti helyiséget részükre, 
Thai boksz foglalkozások tartása céljából bérbe adni szíveskedjen. 
A helyiséget hetente 2 alkalommal, alkalmanként 2 órában szeretnék bérbe venni. 
Kb. 10-15 fő részére tartanának foglalkozásokat. A helyiséget 2017. szeptember 1. napjától, 
határozatlan időre szeretnék bérbe venni. 
Javasolja a helyiség bérbe adását, alkalmanként 1.000 Ft bérleti díj ellenében. 
 
Miután az előterjesztéshez hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés szerinti 
határozati javaslatot bocsátotta szavazásra apolgármester. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
96/2017.(VIII.16.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
    hozzájárul, hogy a tulajdonában álló Balatonújlak, Kossuth u.  
    77. szám alatti helyiség, alkalmanként 1.000 Ftbérleti díj  
ellenében, Harangozó Imre és Józsa Ádám kéthelyi  
    lakosok részére, Thai boksz foglalkozások tartása céljára 
    bérbeadásra kerüljön. 
 
    A képviselő-testület felhatalmazza Tüske Gáborné polgármestert 
a bérletiszerződés Önkormányzat képviseletében való aláírására.              
 
Felelős: Tüske Gáborné polgármester  
Határidő:2017. augusztus 31. 
 
 
Miután további napirend és hozzászólás nem volt, a polgármester a nyilvános ülést bezárta. 
Tüske Gáborné polgármester megköszönte a megjelenést.  
 

k.m.f. 
Tüske Gáborné     Nagy Gáborné          
polgármester                      jegyző  


