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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. január 29-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 a napirendekre, a kiküldött meghívó szerinti napirendet, az előterjesztés  
a „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat” felhíváshoz való csatlakozás,  
napirenddel kiegészítve. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
1/2018. (I.29.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
    Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. január 29-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 Önkormányzatának 2017. évi költségvetése 

            módosításához   
 

3.) Előterjesztés az oktatási intézményben étkezési térítési díj fizetéséhez kapcsolódó     
            hozzájárulás kéréséhez 

 
4.) Előterjesztés a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló       

            3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításához 
 

5.) Előterjesztés a 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 10/2017.(VI.16.) önkormányzati rendelet    
      módosításához 
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6.) Előterjesztés Balatonújlak Község Önkormányzat Falugondnoki Szolgálat szakmai 
programjának módosításához 

 
7.) Előterjesztés a „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat” felhíváshoz való    
      csatlakozáshoz 

 
              
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: 
 
2/2017.(I.29.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
    Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
    megtárgyalta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, 
    valamint a képviselő-testület által a polgármesterre átruházott  
    hatáskörben, a polgármester által meghozott döntésekről szóló  
    beszámolót, melyet az előterjesztésnek megfelelően változatlan 
    tartalommal elfogadta. 
 
    Felelős: Tüske Gáborné polgármester 
    Határidő: azonnal 
 
2.) Előterjesztés Balatonújlak Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése      
     módosításához 
     Előadó: Tüske Gáborné 
                   polgármester              (írásbeli előterjesztése jegyzőkönyv melléklete)                           
 
Az előterjesztéshez hozzászólás és kérdés nem hangzott el.  
 
A rendeletalkotásnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
megalkotta az alábbi rendeletét: 
 
1/2018.(I.30.) önkormányzati rendelet: 
 

Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
az önkormányzat  2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.14.)  
önkormányzati rendelet módosítására megalkotta az 1/2018.(I.30.)  
önkormányzati rendeletet a tervezetnek megfelelően, változatlan  
tartalommal.                                                                    
(Rendelet szövegét lásd mellékletben.) 
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3.)  Előterjesztés az oktatási intézményben étkezési térítési díj fizetéséhez kapcsolódó     
 hozzájárulás kéréséhez 

       Előadó: Tüske Gáborné 
                     polgármester                (írásbeli előterjesztés jegyzőkönyv melléklete) 
 
Az előterjesztéshez hozzászólás és kérdés nem hangzott el.  
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
3/2018.(I.29.) 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 igénybe vevő tanulók étkeztetéséhez kért 112.315 Ft 

         hozzájárulás megfizetését rendeli el, a községi önkormányzat 2018.  
         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 
 

 
4.) Előterjesztés a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló       

3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításához 
      Előadó: Tüske Gáborné 
                   polgármester                                    (előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Miután az előterjesztéshez hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester, az előterjesztés            
szerinti rendeletet-tervezetet 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: 
 
2/2018.(I.30.) önkormányzati rendelet: 
 
      Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
      a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályokról  
      szóló 3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet módosítására  
      megalkotta a 2/2018.(I.30.) önkormányzati rendeletet,  
      a tervezetnek megfelelően, változatlan tartalommal. 
     (Rendelet szövegét lásd mellékletben). 
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5.) Előterjesztés a 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 9/2017.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosításához 
     Előadó: Tüske Gáborné 
                   polgármester                                    (előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Miután az előterjesztéshez hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester, az előterjesztés            
szerinti rendeletet-tervezetet 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: 
 
3/2018.(I.30.) önkormányzati rendelet: 
 
        Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
        a 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 9/2017.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosítására  
        megalkotta a 3/2018.(I.30.) önkormányzati rendeletet,  
        a tervezetnek megfelelően, változatlan tartalommal. 
        (Rendelet szövegét lásd mellékletben). 
 
 
6.) Előterjesztés Balatonújlak Község Önkormányzat Falugondnoki Szolgálat szakmai    
      programjának módosításához 
      Előadó: Tüske Gáborné 
                   polgármester                                    (előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete) 
 
Az előterjesztéshez hozzászólás és kérdés nem hangzott el.  
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
4/2018.(I.29.) számú képviselő-testületi határozat: 
 

Balatonújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  
megtárgyalta „A Balatonújlak Község Önkormányzatának  
Falugondnoki Szolgálat szakmai programja” című előterjesztést, 
melyet az előterjesztésnek megfelelően a határozat 1. mellékletében  
foglalt tartalommal jóváhagyott. 

 
Felelős: Tüske Gáborné polgármester 
Határidő: azonnal  
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7.) Előterjesztés a „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat” felhíváshoz való    
      csatlakozáshoz      
      Előadó: Tüske Gáborné 
                    polgármester                 
 
Tüske Gáborné polgármester 
Szóban ismertette a felhívás szövegét.             
 
Az előterjesztéshez hozzászólás és kérdés nem hangzott el.  
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
5/2018.(I.29.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
          Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete            
          megtárgyalta a „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat”  
          felhívásról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 
          1. Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

  elutasítja a Soros-tervet, és azt, hogy a településünkön bevándorlás- 
  szervező irodát működtessenek. 
 

           2. Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
               úgy határozott, hogy a településekre komoly fenyegetést jelentő  
               tömeges betelepítés miatt felkéri Magyarország Kormányát, hogy  
               ha kell, jogszabályokkal lépjen fel a Soros-terv és a bevándorlás- 
               szervező Soros-szervezetek ellen. 
 
         Felelős: Tüske Gáborné polgármester 
         Határidő: azonnal 
 
 
 
 
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 


