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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017.november 24-én a 
Balatonújlaki Községi Önkormányzat hivatalos tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános 
üléséről. 
 
Jelen vannak: 
 
Tüske Gáborné polgármester 
Virág László alpolgármester 
Csomó Sándor képviselő 
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 5 tagja közül valamennyi képviselő jelen van.  
Az ülést megnyitotta. Javaslatot tett az ülés napirendjére, a kiküldött meghívó szerinti 
napirendeket az „Előterjesztés a Balatonkereszúri Általános Iskola Szülői Szervezetének 
pénzügyi támogatási kérelmének elbírálásához”, Előterjesztés az orvosi rendelő padozata 
felújításához pénzügyi keret meghatározásához, valamint „ Mikulásnapi ajándékcsomagok 
beszerzése” napirendekkel kiegészítve. 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag,5igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta: 
 
112/20147(XI.24.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. november24-i soros  
nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
 

1.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
2.) Előterjesztés Balatonújlak Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése 

módosításához 
 
3.) Előterjesztés a 2018. évi belső ellenőrzési ütemterv jóváhagyásához 

 
4.) Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló külterületi ingatlan rekreációs célú 

hasznosításához 
 
 5.) Előterjesztés a Balatonkeresztúri Általános iskola Szülői Szervezetének pénzügyi  

támogatási kérelmének elbírálásához 
 
6.) Előterjesztés az orvosi rendelő padozata felújításához pénzügyi keret meghatározásához 
 
7.) Mikulásnapi és karácsonyi ajándékcsomagok beszerzése 
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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: 
 
113/2017.(XI.24.) 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.) Előterjesztés Balatonújlak Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetése 
módosításához 
Előadó:Tüske Gáborné 
polgármester                                      (előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Miután az előterjesztéshez hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester az  
előterjesztés szerinti rendelettervezetet bocsátotta szavazásra. 
 
A rendeletalkotásnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotta az alábbi rendeletét: 
 
 
17/2017.(XI.27.) önkormányzati rendelet: 
 
Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.10.)  
önkormányzati rendelet módosítására megalkotta a17/2017.(XI.27.) 
önkormányzati rendeletet, a tervezetnek megfelelően, változatlan tartalommal. 
 (Rendelet szövegét lásd mellékletben). 
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3.) Előterjesztés a 2018. évi belső ellenőrzési ütemterv jóváhagyásához 
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: 
 
114/2017.(XI.24.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
    Balatonújlak Község Önkormányzatának2018. évi Belső  
Ellenőrzési Ütemtervéről szóló előterjesztést megtárgyalta,  
a melléklet szerint jóváhagyja.  
 
    Felelős: Tüske Gáborné polgármester 
    Határidő: azonnal 
 
 
4.) Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában álló külterületi ingatlan rekreációs  
célú hasznosításához 
Előadó: Tüske Gáborné 
polgármester                                      (előterjesztés jegyzőkönyv melléklete) 
 
Tüske Gáborné polgármester 
A testület elmúlt ülésén döntött a tulajdonában álló 07. hrsz-ú, rét művelési ágú, külterületi 
ingatlana értékesítéséről, a vételi ajánlata szerinti 420 e Ft/ha vételáron meghirdetett, 235.830 Ft 
vételárért, Káli Zoltánné helyi lakos részére, egyúttal felhatalmazva az adás-vételi szerződés 
aláírására. Tájékoztatom a testületet, hogy az adásvételi szerződés nem jött létre, Káli Zoltánné a 
mellékletben szereplő új kérelmet nyújtott be, kérve a testületet döntése megváltoztatására, s a 
vételárnak alacsonyabb, 175 e Ft mértékben, való meghatározására, a földterület kiméretési 
költségének az önkormányzati viselése mellett. Valóban a szántó és a rét művelési ág között 
értékben is van különbség, de a testület azonos mértékkel hirdette meg az értékesítést. 
 
Csomó Sándor képviselő 
Nem támogatja, hogy a testület az érintett ingatlanát alacsonyabb vételárért értékesítse. 
E testület a felhívását 420 e Ft/ha mértékben tett közzé, döntése meghozatalakor is e szerint járt 
el. 
 
Muszti Csaba képviselő 
Szintén nem támogatja a kérelem teljesítését, a vételár alacsonyabb összegben való 
meghatározását. A testület nyilvánosan meghirdette 420 e Ft/ha mértékkel a tulajdonában álló 
külterületi ingatlanait, nem lenne a többi - már értékesített -ingatlanok tulajdonosaival szemben 
megfelelő eljárás, ha most a testület ennek a területnek a vételárát csökkentené. 
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Virág László alpolgármester 
Véleménye szerint sem csökkentse jelen ingatlan vonatkozásában a testület a vételárát.  
A testület ezen területet is 420 e Ft/ha vételárért hirdette meg, melyre jelentkezett Káliné. 
Kérelme benyújtásakor ismerte a testület feltételeit, a földterület adottságait.  
 
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: 5 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal,  egy ellenszavazat mellett meghozta az 
alábbi határozatát: 
 
115/2017.(XI.24.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
megtárgyalta Káli Zoltánné Balatonújlak, Petőfi u. 73/A. szám 
alatti lakos kérelmét, melyet a testület elutasít. 
    A testület a tulajdonában álló 07. hrsz-ú, rét művelési ágú, 5615 m2 
nagyságú ingatlana vételárát a korábbi döntésének megfelelően 
    235.830 Ft vételárösszegben fenntartja. 
 
   A testület felhatalmazza Tüske Gáborné polgármestert döntésének 
a kérelmezővel való közlésére. 
 
    Felelős: Tüske Gáborné polgármester 
Határidő: 2017. november 30. 
 
 
5.) Előterjesztés a Balatonkeresztúri Általános iskola Szülői Szervezetének pénzügyi  
támogatási kérelmének elbírálásához 
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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116/2017.(XI.24.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
 Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

a Balatonkeresztúri Általános Iskola Szülői Szervezetének  
pénzügyi támogatási kérelmét megtárgyalta, mely alapján  
a testület úgy döntött, hogy a szervezet részére 40 e Ft pénzügyi  
támogatást nyújt, a községi önkormányzat 2017. évi költségvetésének  
egyéb pénzügyi támogatási kerete terhére, a képviselő-testület 
államháztartáson kívüli forrásátvételéről 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. november 30. 
 
 
6.) Előterjesztés az orvosi rendelő padozata felújításához pénzügyi keret meghatározásához 
Előadó: Tüske Gáborné 
polgármester 
 
Tüske Gáborné polgármester 
Az orvosi rendelő váróhelyiségének padozata a korábbi években felújításra került, de a 
rendelő és vizsgáló helyiségeké nem. Azok jelenleg is linóleummal ellátottak, melyek már  
nagyon elhasználódtak. A két helyiség 30 m2, új járólappal való ellátásához kb. 150 e Ft  
pénzügyi keretre lenne szükség 
 
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: 
 
117/2017.(XI.24.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
 Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
megtárgyalta a tulajdonában álló orvosi rendelő és vizsgáló 
helyiségek padozatának felújításával kapcsolatos előterjesztést, 
mellyel a testület egyetért, annak megvalósításához a községi 
önkormányzat2017. évi költségvetésének felújítási kerete  
terhére, 150 e Ft pénzügyi keretet biztosít. 

 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kivitelezési 
munkálatok végrehajtásának megszervezésével. 
 
Felelős: Tüske Gáborné polgármester 
Határidő: azonnal 
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7.) Mikulásnapi és karácsonyi ajándékcsomagok beszerzése 
Előadó: Tüske Gáborné 
polgármester 
 
Tüske Gáborné polgármester 
Közeleg mikulás nap lesz. Szeretné az eddigi hagyományokat megőrizve, az idei évben is 
ajándékcsomaggal meglepni a községben élő kisgyermekeket. A hivatal által elkészített 
kimutatás alapján mintegy 35 fő kisgyermek él faluban. Részükre 1 e Ft/fő értékben 
javasolja az ajándékcsomag beszerzését; így összesen e célra 35 e Ft pénzügyi keret szükséges. 
Ezen kívül minden évben a község lakossága részére szerveznek karácsonyi ünnepséget is, 
e rendezvény lebonyolításához további 100 e Ft pénzügyi keretre lenne szükség. 
 
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: 
 
118/2017.(XI.24.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
 Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
megtárgyalta az év végi rendezvényekkel kapcsolatos előterjesztést, 
mely alapján az alábbi döntéseket hozta: 
 

1.) A képviselő-testület a községben lakó 0-14 éves korosztály  
részére mikulásnap alkalmából, ajándékcsomag juttatását határozta el,  
melyhez a testület a községi önkormányzat 2017. évi költségvetésének 

dologi kiadásai terhére, egyszeri, 35 e Ft támogatási keretet 
biztosít. 
 

2.) A képviselő-testület a községi karácsonyi ünnepség megszervezéséhez 
a községi önkormányzat 2017. évi költségvetésének dologi kiadásai terhére,  
egyszeri, 100 e Ft támogatási keretet biztosít. 

 
     A testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ajándékcsomagok 
beszerzését és átadását biztosítsa. 
 
    Felelős: Tüske Gáborné polgármester 
    Határidő: értelem szerint 
 
 
Miután további napirend és hozzászólás nem volt, a polgármester a nyilvános ülést bezárta. 
Tüske Gáborné polgármester megköszönte a megjelenést. 
 
 

k.m.f. 
 
 

 
Nagy Gáborné                                                              Tüske Gáborné                       
jegyző                                                                            polgármester 


