
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. november 24-én 
17.00 órakor a községi önkormányzat hivatali helyiségében megtartott közmeghallgatásáról. 
 
 
Jelen vannak: Tüske Gáborné polgármester 
 Virág László alpolgármester 
                            Csomó Sándor képviselő 
 Muszti Csaba képviselő 
                            Petkess Kornélné          képviselő 
    
                            Nagy Gáborné jegyző 
  
 
A lakosság részéről 3 fő. 
 
Tüske Gáborné polgármester 
Köszöntötte a közmeghallgatáson megjelenteket és a képviselő-testület tagjait. Megállapította, 
hogy a képviselő-testület valamennyi tagja a közmeghallgatáson jelen van.  
Ezt követően ismertette a közmeghallgatás napirendjét. Kérte, hogy akinek a napirenddel 
kapcsolatban észrevétele, javaslata van, jelezze. 
 
Észrevétel, javaslat nem érkezett. 
 
A közmeghallgatás napirendje: 

 
1. A képviselő-testület beszámolója 2017. évi tevékenységéről 

 
2. Tájékoztató az önkormányzat 2018. évi terveiről, feladatokról 

 
 
1.) A képviselő-testület beszámolója 2017. évi tevékenységéről 
Előadó: Tüske Gáborné polgármester 
 
Tüske Gáborné polgármester 
Szólt az önkormányzat működésében az év során bekövetkezett személyi változásokról, 
miszerint Varga László falugondnok nyugdíjba vonulását követően, a falugondnoki 
feladatokat – a falugondnoki képesítéssel rendelkező – Bódis Csaba eddigi falugondnok 
helyettes, önkormányzati karbantartó vette át, 2017. április 1. napjával. Bódis Csaba 
megüresedett álláshelyére pályázat alapján Karancsi Sándor került kinevezésre. 
A másik személyi változás a testület összetételét érintette; Vimmer István képviselő helyére       
- 2017. augusztus 18-i lemondását követően - Csomó Sándor került. 
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Értékelve az önkormányzat pénzügyi helyzetét, elmondta, hogy jelenlegtöbb mint 30 millió 
forint áll rendelkezésre, melyből 10 millió Ft pályázati pénz; az adósságkonszolidációban 
részt nem vett önkormányzatok támogatásaként elnyert pénzösszeg, míg 11,6 millió Ft a 
szennyvízközműhöz kapcsolódó, elkülönítetten kezelt koncessziós díj.  
A pályázati támogatás segítségével a községnek új rendezési terve fog készülni, 4,5 millió Ft-
ért, a fennmaradó 5,5 millió Ft-ért az önkormányzati középületek belső-külső festési 
munkálatai készültek el. Az önkormányzatnak jelenleg rendelkezésre álló szabad 
felhasználású pénzeszköze 16 millió Ft. Leszögezte, hogy a községi önkormányzatnak nincs 
lejárt határidejű tartozása és hitele sincs. 
 
Részletesen ismertette az év során benyújtott pályázatokat: 

- önkormányzatok működéséhez kapcsolódó rendkívüli támogatás, az igényelt 
támogatási összeg 1,93 millió Ft. E pályázatnak decemberben lesz eredménye. 

- kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása. Ennek a 
mai napon hirdették ki az eredményét, e pályázaton önkormányzatunk 1 millió Ft 
támogatást nyert. A pályázat keretében a községi temetőben lévő urnafal előtti terület 
térburkolását fogjuk elvégezni. 

- szociális célú tűzifa juttatás támogatására nyújtottunk be pályázatot. E pályázat 
keretében 48 m3 tűzifa beszerzéséhez kaptunk támogatást. 

- MVH-s pályázatunkban egy új traktor beszerzésére pályáztunk; bízunk benne, hogy e 
pályázatnak is még az idén lesz eredménye. 

- Több településsel együtt lett benyújtva egy turisztikai pályázat, melynek keretében a 
községi rendezvényekhez nyerhető támogatás. A pályázat keretösszege 5 millió Ft. 

 
Információi szerint még az idei évben meg fog jelenni egy pályázat, melynek keretében a 
község belvízelvezető rendszerét szeretnék kiépíteni. E pályázat kb. 200 millió Ft értékű lesz. 
 
Ismertette az idei évben elvégzett felújítási/beruházási munkálatokat. A Start munkaprogram 
keretében a hegyi utak karbantartása keretében a temetőtől a 68-as útig kőzúzalék került az 
utakra, illetve e pályázat keretében eszközök (fűnyíró traktor, teleszkópos szárú magassági 
ágvágó) került beszerzésre. Már az előzőekben érintette az adósságkonszolidációs pályázat 
keretében elvégzett önkormányzati épületek külső-belső festését. Sor került továbbá - 347 e 
Ft-ért - rendezvénysátor beszerzésére is. 
 
Jogszabályi előírás alapján kötelező volt elkészíteni a település arculati kézikönyvét. Ez 
községünk vonatkozásában is elkészült, a készítéséhez a központi költségvetés 1 millió Ft 
támogatást nyújtott. Ha sikerül megfelelő ajánlatot kapni, akkor e kiadványt szeretnék a 
lakosság részére kiadni. 
 
Testületünk – az önkormányzat számára felesleges vagyontárgyakat – értékesített. Szántó 
területek lettek eladva helyi természetes személyek részére 420 e Ft/ha vételárért, melyből 
eddig mintegy 550 e Ft bevétele képződött. E területeket az önkormányzat földmérővel 
hivatalosan ki is mérette. 
 
Szólt az idei évben is megszervezésre került csokonyavisontai gyógyfürdőlátogatásról. A 
faluból 17 fő vett részt, a kezelések az önkormányzat számára költséget nem jelentett, az oda-
visszaszállítás költségét kellett viselnie az önkormányzatnak. Erre fedezetet a szociális 
normatíva nyújtotta. 
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A faluhoz kötődő ünnepségeket minden évben megtartják. Áprilisban megtartásra került az 
75-dik életévüket betöltött személyek jubileumi köszöntése, az augusztus 20-i falunapi 
ünnepség és a nemrég megtartott „Nyugdíjasok teadélutánja” rendezvény. A Télapó és a 
Karácsonyi ünnepségek megrendezésére kerül még sor az idei évben. 
 
Megújult a könyvtár is; az önkormányzat épületéből vissza lett költöztetve a művelődési ház 
épületébe. Képesített könyvtáros látja el a feladatokat megbízási szerződés keretében. Új 
bútorokat vásároltunk.  
 
Átnéztük a községi temetőben a sírhelyek megváltásának lejáratát. Felhívtuk a 
hozzátartozókat a lejárt sírhelyek újraváltására, több mint 400 e Ft befizetés keletkezett. 
 
Támogatta az önkormányzat az iskolásokat tankönyvvásárlással, az óvodás gyermekek, az 
általános és középiskolai tanulókat 15.000 Ft/fő, a felsőfokú oktatásban résztvevő hallgatókat 
20.000 Ft pénzügyi támogatással, illetve az önkormányzat minden évben csatlakozik a Bursa 
Hungarica pályázathoz is; ugyan az idei évben e pályázatra senki sem jelentkezett. 
 
Megkérdezte a jelen lévőket, hogy kívánnak-e a beszámolóval kapcsolatban kérdést feltenni, 
illetve hozzászólni. 
 
H o z z á s z ó l á s  
 
Lukács Józsefné (Kossuth u. 80.) 
Örül az ismertetett gyógyfürdő látogatási lehetőségnek, kiváltképp, hogy az, az utazási 
kiadáson kívül, többletköltséget nem jelentett a falunak. A tervezett belvízrendezési 
beruházásról kérdezett. 
 
Farkas József (Balaton u. 46.) 
Felveti a csapadékvízelvezető árkok, különösen az átereszek karbantartásának szükségességét. 
Erre az ingatlantulajdonosok figyelmét is fel kellene hívni, és annak végrehajtását ellenőrizni 
kellene. Külön felhívta a figyelmet, hogy a lakóknak tiltsák meg, hogy a kertek végén húzódó 
árkokat eltorlaszolják szalmával, tűzifával, stb. 
Javasolja a temetőnél lévő parkoló kibővítését, annak kőzúzalékkal való leszórását, továbbá 
kéri a temetőben lévő hulladéktároló gyakoribb ürítését. 
 
Tüske Gáborné polgármester 
A pályázathoz szükséges tervek készen vannak; a pályázat az egész települést érintené, 
mintegy övcsatorna jelleggel kerülne kiépítésre a csapadékvízelvezető árokrendszer, a 
Balaton utca északi részétől kiindulva, a Kossuth utcától a rét felé, egészen a Nagyárokig, egy 
átemelő beépítésével a vasútnál. Mindkét utcában a régi hidak is ki lesznek bontva és 
egységes új hídgyűrűk lesznek lefektetve. Bízik benne, hogy e terv a jövő év során meg is fog 
valósulni, s általa egységes falukép fog kialakulni. 
Az árokrendszer karbantartására fokozott figyelmet fordítanak, e célt szolgálta, hogy a 
Balaton utca nyugati oldalán kimérették a területet, ezáltal megszűntették az önkormányzati 
terület magáncélú használatát, átereszek, hidak megszűntetésre kerültek. Ezt fogják a Petőfi 
utca nyugati oldalán is folytatni. 
A temetői parkoló bővítését meg fogják oldani, bízik benne, hogy pályázati lehetőség is lesz 
hozzá. A temetői hulladék elszállítása végett intézkedni fog. 
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2.) Tájékoztató az önkormányzat 2018. évi terveiről feladatokról 

Előadó: Tüske Gáborné polgármester 
 
Vázolta a jövő évre tervezett felújítási feladatokat, melyeket elsősorban pályázati forrás 
felhasználásával kíván a testület megoldani. 
 
Megkérdezte a képviselőket, hogy kívánnak-e a tájékoztatóval kapcsolatban kérdést feltenni, 
illetve hozzászólni. 
 
Kérdés, hozzászólás nem érkezett. 
 
 
Tüske Gáborné polgármester 
Megköszönte a jelenlevők részvételét, hozzászólásait, a közmeghallgatást bezárta. 
 
 

k.m.f. 
 
 

 

 Nagy Gáborné Tüske Gáborné 
 jegyző polgármester 


