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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. május 28-án a 
Balatonújlaki Községi Önkormányzat tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános üléséről. 
 
Jelen vannak: 
Tüske Gáborné polgármester 
Virág László alpolgármester 
Csomó Sándor képviselő 
Muszti Csaba képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen van: 
Nagy Gáborné jegyző 
 
Tüske Gáborné polgármester 
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a testület 
megválasztott öt tagja közül négy fő képviselő jelen van. Tájékoztatta a képviselő-testület tagjait, 
hogy Petkess Kornélné képviselő a testületi ülésről való távolmaradásukat előzetesen 
bejelentette. Az ülést megnyitotta. Javaslatot tett az ülés napirendjére, a kiküldött meghívó 
szerinti napirendeket az „Előterjesztés a közterületen történő szeszesital fogyasztás szabályairól 
szóló önkormányzati rendelet megalkotásához” napirenddel kiegészítve.   
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
53/2018.(V.28.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. május 28-i soros 
nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
   

1.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

2.) Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásának 2017. évi tapasztalatairól 
       

     3.) Előterjesztés az önkormányzat részére felajánlott termőföldek elfogadásához 
     

     4.) Előterjesztés a Kéthelyi Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási  
     Megállapodásának módosításához  
      

     5.) Előterjesztés a települési hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről szóló 
           3/2014.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításához                                                                          

 
     6.) Előterjesztés a kistérségi képviselő megválasztásához             
 
     7.) Előterjesztés a közterületen történő szeszesital fogyasztás szabályairól szóló 
           önkormányzati rendelet megalkotásához 
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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: 4 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
54/2018.(V.28.) 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.) Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásának 2017. évi tapasztalatairól 
     Előadó: Tüske Gáborné 
                   polgármester                       (előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)   
 
Miután az előterjesztéshez hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés szerinti 
határozattervezetet 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: 
 
55/2018.(V.28.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
    Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
    a gyermekvédelmi feladatok ellátásának 2017. évi tapasztalatairól 
    szóló beszámolót megtárgyalta és azt jóváhagyólag elfogadta. 
 
   Felelős: Tüske Gáborné polgármester 
   Határidő: azonnal 
 
    
3.) Előterjesztés az önkormányzat részére felajánlott termőföldek elfogadásához 
     Előadó: Tüske Gáborné 
                   polgármester                       (előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)   
 
Miután az előterjesztéshez hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés szerinti 
határozattervezetet bocsátotta szavazásra a polgármester. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő. 
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A képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
56/2018.(V.28.) számú képviselő-testületi határozat: 
 

Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
megtárgyalta a Balatonkeresztúr, külterület, 031/29. helyrajzi  
számú, rét megnevezésű, 1/1 tulajdoni részarányú, valamint a  
balatonújlaki 610. hrsz-ú, szántó, szőlő, gazdasági épület megnevezésű,  
1/3 tulajdoni részarányú ingatlanvagyon önkormányzat részére 
történt felajánlásának elfogadását, és úgy döntött, hogy az 
ingatlanajándékot visszautasítja.  
 
Felhatalmazza Tüske Gáborné polgármestert, hogy az ajándék  
visszautasításáról hozott döntésről az ajándékozót írásban értesítse.  

 
Felelős: Tüske Gáborné polgármester  
Határidő: 2018. május 31.  

 
4.) Előterjesztés a Kéthelyi Óvoda Intézményfenntartó Társulás Társulási  

Megállapodásának módosításához  
      Előadó: Tüske Gáborné 
                   polgármester                       (előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)   
 
Miután az előterjesztéshez hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés szerinti 
határozattervezetet 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: 
 
57/2018.(V.28.) számú képviselő-testületi határozat: 
 

Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
a Kéthelyi Óvoda Intézményfenntartó  Társulás Társulási  
Megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta  
és az alábbi határozatot hozza: 

 
A Képviselő-testület a Társulási Megállapodás módosítását,  
az előterjesztéshez mellékelt formában elfogadja.  

 
Felelős: Tüske Gáborné polgármester 
Határidő: azonnal 
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5.) Előterjesztés a települési hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről szóló 
      3/2014.(II.25.) önkormányzati rendelet 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 rendelethozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotta az alábbi rendeletét: 
 
10/2018.(V.29.) önkormányzati rendelet: 
 
      Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
      a települési hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről szóló  
      3/2014.(II.25.) önkormányzati rendelet módosítására megalkotta 
      a 10/2018.(V.29.) önkormányzati rendeletet, a tervezetnek megfelelően,  
      változatlan tartalommal. 
     (Rendelet szövegét lásd mellékletben). 
 
6.) Előterjesztés a kistérségi képviselő megválasztásához             
      Előadó: Tüske Gáborné 
                   polgármester                       (előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)   
 
Muszti Csaba képviselő 
Továbbra sem támogatja nevezett személyek újraválasztását, megítélése szerint nem fogják  
hatékonyan Balatonújlak község érdekeit képviselni.    
 
Miután az előterjesztéshez további hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés 
szerinti határozattervezetet bocsátotta szavazásra a polgármester. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 3 igen és 1 nem szavazattal meghozta az alábbi határozatát: 
 
58/2018.(V.28.) számú képviselő-testületi határozat: 
 

Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
            az ISPA projekt lezárása érdekében a Vörs és térsége  
            Hulladékgazdálkodási Kistérség képviselőjének Deák Tamást  

Vörs község polgármesterét delegálja kistérségi megbízottként,  
helyettesítésére,  akadályoztatása esetén Kónya Lászlót, Tikos  
község polgármesterét.  
 
A képviselő-testület felhatalmazza a Konzorciumi Tanácsban  
történő részvételre és döntéshozatalra. 
A megbízás időtartama a konzorciumi szerződés módosításáig tart. 

 
Felelős. Tüske Gáborné polgármester 
Határidő: azonnal 
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7.) Előterjesztés a közterületen történő szeszesital fogyasztás szabályairól szóló 
      önkormányzati rendelet megalkotásához 
      Előadó: Tüske Gáborné 
                   polgármester                       (előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)  
 
Tüske Gáborné polgármester 
Fontos közösségi érdekünk, hogy településünk a közterületi rend fenntartása szempontjából 
is élhető és biztonságos maradjon, kiemelt figyelemmel a 18. életévét még be nem töltött  
fiatalok egészséges testi és erkölcsi fejlődésére.  
A közterületi rendre vonatkozó lakossági bejelentések jelentős része a közterületen történő 
alkoholfogyasztással összefüggésben fogalmazódik meg. Az ilyen jellegű eseményekkel           
érintett területek különösen a „kis boltok” körüli rész, ahol összegyűlnek a környéken lakók,         
és az alkoholos tartalmú italaikat a közterületen, sőt nem ritkán a játszóterek környékén lévő 
parkban, padokon fogyasztják el.  
A szabálysértésekről, szabálysértési eljárásról és szabálysértési nyilvántartási rendszerről  
szóló 2012. évi II. törvény szeptember 1-ei hatállyal történő módosítása alapján jelenleg             
már szabálysértésnek minősül a szeszes ital közterületen történőfogyasztásnak önkormányzati  
rendeletben meghatározott szabályainak megsértése is.  
Amennyiben önkormányzatunk a szeszesital közterületen történő fogyasztását szabályozza,             
úgy ezen rendelkezések megszegése szabálysértésnek minősül, és így a rendőrség kellő 
hatékonysággal tud eljárni ezen nemkívánatos magatartás megszűntetése érdekében.  
A szabályozásnak, illetve fentiek alapján annak szabálysértési jellegének köszönhetően 
alapjaiban véve is lehet visszatartó hatása.  
                                                                    
Miután az előterjesztéshez hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester az előterjesztés         
szerinti rendelettervezetet bocsátotta szavazásra. 
 
A rendelethozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotta az alábbi rendeletét: 
 
11/2018.(V.29.) önkormányzati rendelet: 
 
      Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
      megtárgyalta a közterületen történő szeszesital fogyasztás 
      szabályairól szóló előterjesztést, melynek elfogadására  
      megalkotta a 11/2018.(V.29.) önkormányzati rendeletet,  
      a tervezetnek megfelelően, változatlan tartalommal.                                                                     
      (Rendelet szövegét lásd mellékletben.) 
 
   
Tüske Gáborné polgármester 
Megköszönte a megjelenést.  
 
Miután további napirend és hozzászólás nem volt a polgármester a nyilvános ülést bezárta. 
 
 

k.m.f. 
 
 

Tüske Gáborné      Nagy Gáborné          
polgármester                                            jegyző  


