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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. április 24-én a 
Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános üléséről. 
 
Jelen vannak: 
Virág László alpolgármester 
Csomó Sándor képviselő 
Muszti Csaba képviselő 
Petkess Kornélné képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen van: 
Nagy Gáborné jegyző 
 
Virág László alpolgármester 
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a testület 
megválasztott öt tagja közül 4 fő képviselő jelen van. Az ülést megnyitotta.   
Tájékoztatta a testület tagjait, hogy Tüske Gáborné polgármester a testület nyilvános üléséről  
való távolmaradását előzetesen bejelentette.  
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
45/2018.(IV.24.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. április 24-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 meghozott döntésekről 

 
2.) Előterjesztés Balatonújlak Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetése   
      módosításához 
      
3.) Előterjesztés Balatonújlak Község Önkormányzatának 2017. évi zárszámadási rendelete  
      megalkotásához 
 
4.) Előterjesztés Balatonújlak Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetése   
      módosításához 
   
5.) Előterjesztés a 2017. évről készített belső ellenőrzési jelentés megtárgyalásához  
  
6.) Előterjesztés az oktatási intézményben térítési díjfizetéshez kapcsolódó hozzájárulás       
      kéréséhez    
 
7.) Előterjesztés az önkormányzat részére felajánlott termőföldek elfogadásához      
 

    8.) Előterjesztés a Balatonkeresztúri Iskoláért Közalapítvány pénzügyi támogatási  
          kérelmének megtárgyalásához  
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    9.) Előterjesztés a 2018. évi lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás támogatás igényléséhez 
 
  10.) Előterjesztés a kistérségi képviselő megválasztásához 
 
 
1.) Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a képviselő-    
      testület által a polgármesterre átruházott hatáskörben, a polgármester által meghozott        
      döntésekről 
      Előadó: Virág László 
                    alpolgármester                                    (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: 4 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
46/2018.(IV. 24.) 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 tájékoztatót, melyet az előterjesztésnek megfelelően, 
    változatlan tartalommal elfogad. 
 
   Felelős: Tüske Gáborné polgármester 
   Határidő: azonnal 
 
2.) Előterjesztés Balatonújlak Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének  
     módosításához 
     Előadó: Virág László 
                   alpolgármester                                    (előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)                             
 
Miután hozzászólás, észrevétel nem volt 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: 
 
7/2018.(IV.25.) önkormányzati rendelet: 
 

Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.14.)  
önkormányzati rendelet módosítására megalkotja a 7/2017.(IV.25.) 
önkormányzati rendeletet a tervezetnek megfelelően, változatlan  
tartalommal.                                                                     

            (Rendelet szövegét lásd mellékletben.) 
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3.) Előterjesztés Balatonújlak Község Önkormányzatának 2017. évi zárszámadásának  
     elfogadásához 
     Előadó: Virág László 
                    alpolgármester                                    (előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)   
 
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: 
 
8/2018.(IV.25.) önkormányzati rendelet: 
 

Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
megtárgyalta a Balatonújlak Község Önkormányzata 2017. évi 
zárszámadásáról szóló előterjesztést, melynek elfogadására  
megalkotja az 8/2018.(IV.25.) önkormányzati rendeletet,  
a tervezetnek megfelelően, változatlan tartalommal.                                                                     
(Rendelet szövegét lásd mellékletben.) 
 

4.) Előterjesztés Balatonújlak Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetése   
 módosításához 

      Előadó: Virág László 
                    alpolgármester                                    (előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)   
 
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: 
 
9/2018.(IV.25.) önkormányzati rendelet: 
 

Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(II.13.)  
önkormányzati rendelet módosítására megalkotja a 9/2018.(IV.25.) 
önkormányzati rendeletet a tervezetnek megfelelően, változatlan  
tartalommal.                                                                     

            (Rendelet szövegét lásd mellékletben.) 
    

 
5.) Előterjesztés a 2017. évről készített éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés 
     megtárgyalásához  
     Előadó: Virág László 
                   alpolgármester               (előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)                             
 
Miután hozzászólás, észrevétel nem volt az előterjesztés szerinti határozati javaslatot bocsátotta  
szavazásra a polgármester. 
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A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
47/2018.(IV.24.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
     Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

testülete megtárgyalta a 2017. évi éves összefoglaló ellenőrzési  
jelentésről szóló beszámolót és a melléklet szerint elfogadta.  

 
Felelős: Tüske Gáborné polgármester 
Határidő: értelem szerint  
 

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

       Előadó: Virág László 
                     alpolgármester                (előterjesztés jegyzőkönyv melléklete) 
 
Miután hozzászólás, észrevétel nem volt az előterjesztés szerinti határozati javaslatot bocsátotta  
szavazásra a polgármester. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő. 
 
A képviselőtestület 3 igen szavazattal és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
48/2018./IV.24./számú képviselő-testületi határozat: 

 
Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
a Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Polgármesterének  
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 101.567 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 

 
7.) Előterjesztés az önkormányzat részére felajánlott termőföldek elfogadásához      
     Előadó: Virág László 
                   alpolgármester               (előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)     
 
Virág László alpolgármester 
Indítványozza a testületnek, hogy a napirendről mai ülésükön ne hozzanak döntést, először a 
helyszínen tájékozódjanak, s ezt követő soros ülésen döntsenek a felajánlott ingatlanok  
elfogadásáról.                         
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Miután további hozzászólás, észrevétel nem volt , a testület az alpolgármester javaslatát 
egyhangúan elfogadta.  
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
49/2018.(IV.24.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
     Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
     megtárgyalta az önkormányzat részére felajánlott termőföldek 
     elfogadásáról szóló előterjesztést, mely alapján úgy határozott 
     hogy döntésének meghozatalát soron következő ülésére halasztja. 

 
     Felelős. Tüske Gáborné polgármester 
     Határidő: 2018. május 30. 

 
 

8.) Előterjesztés a Balatonkeresztúri Iskoláért Közalapítvány pénzügyi támogatási  
      kérelmének megtárgyalásához  
      Előadó: Virág László 
                   alpolgármester                                    (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: 4 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
50/2018.(IV.24.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
    Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
    a Balatonkeresztúri Iskoláért Közalapítvány pénzügyi támogatási  
    kérelmét megtárgyalta, mely alapján a testület úgy döntött, hogy  
    a szervezet részére egyszeri 30 e Ft pénzügyi támogatás nyújt a  
    községi önkormányzat 2018. évi költségvetésének egyéb támogatási  
    kerete terhére. 
 
   A képviselő-testület felkéri Tüske Gáborné polgármestert, hogy  
   a támogatás átutalásáról gondoskodjon. 
 
   Felelős: Tüske Gáborné polgármester 
   Határidő: 2018. április 30. 
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9.) Előterjesztés a 2018. évi lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás támogatás  
     igényléséhez 
     Előadó: Virág László 
                   alpolgármester               (előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)                             
 
Miután hozzászólás, észrevétel nem volt az előterjesztés szerinti határozati javaslatot  
bocsátotta szavazásra a polgármester. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi  
határozatot hozta: 
 
51/2018.(IV.24.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
     Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
     a 2018. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának  
     csökkentésére pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé.  
 
     A Képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert az állami  
     támogatás igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos 
     teendők lebonyolítására.  
 
     Felelős: Tüske Gáborné polgármester 
     Határidő: 2018. május 7. 
 
10.) Előterjesztés a kistérségi képviselő megválasztásához 
     Előadó: Virág László 
                   alpolgármester               (előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)    
 
Virág László alpolgármester 
Nem látja át a szervezet működését, véleménye szerint a képviselőnek megjelölt személy 
nem alkalmas megbízatása ellátására, nem támogatja megválasztását. 
 
Muszti Csaba képviselő    
Egyetért az alpolgármester véleményével, ő sem támogatja nevezett személyek újraválasztását.    
 
Nagy Gáborné jegyző 
Felhívta a képviselők figyelmét, hogy az Mötv. 47. § (2) bekezdése értelmében a javaslat 
elfogadásához - minősített többséget igénylő javaslat esetén Mötv. 42. § 2. pont-  az 
önkormányzati képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges.  
 
Miután további hozzászólás, észrevétel nem volt az előterjesztés szerinti határozati javaslatot  
bocsátotta szavazásra a polgármester. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő. 
 
A képviselő-testület 2 igen és 2 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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52/2018.(IV.24.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
     Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
     megtárgyalta a kistérségi képviselő megválasztásáról szóló 
     előterjesztést, mely alapján úgy határozott, hogy az ISPA projekt  
     lezárása érdekében a Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási  
     Kistérség képviselőjének Deák Tamást Vörs község polgármesterét, 
     helyettesítésére,  akadályoztatása esetén Kónya Lászlót, Tikos község  
     polgármesterét nem választja meg.  
 
    Felelős: Tüske Gáborné polgármester 
    Határidő: azonnal 
 
 
Virág László alpolgármester 
Megköszönte a megjelenést.  
Miután további napirend és hozzászólás nem volt az alpolgármester a nyilvános ülést bezárta. 
 
 

k.m.f. 
 
 

Virág László        Nagy Gáborné          
alpolgármester                                            jegyző  


