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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

Készült Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. június 25-én 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 napirendekkel.    
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő. 
 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
59/2018.(VI.25.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. június 25-i soros 
nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 
   

1.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

2.) Előterjesztés a közművelődési szakfelügyeleti jelentés megtárgyalásához 
 
3.) Beszámoló a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2017. évi könyvtári     
      szolgáltatásairól  
 

     4.) Előterjesztés a helyi közművelődésről szóló önkormányzati rendelet megalkotásához                             
 
5.) Előterjesztés az önkormányzatok működőképességének megőrzésére szolgáló rendkívüli  
      támogatás tárgyában pályázat benyújtásáról 
      
6.) Előterjesztés az energiamegtakarítási intézkedési terv elfogadásához               
 
7.) Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztása,  
      megszegése jogkövetkezményeiről szóló 11/2015.(VI.30.) önkormányzati rendelet  
      módosításához 
 
8.) Előterjesztés a belső ellenőrzési kézikönyv, 2018-2021. évekre szólóbelső ellenőrzési      
      stratégiai terv é és a 2018. évi belső ellenőrzési  
      ütemterv jóváhagyásához 
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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: 
 
60/2018.(VI.25.) 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 a közművelődési szakfelügyeleti jelentés megtárgyalásához 
     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:   
 
61/2018.(VI.25.) számú képviselő-testületi határozat: 
 

1.) Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
      megismerte az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közösségi  
      Művelődési és Művészeti Főosztály Közművelődési átfogó  
      szakfelügyeleti jelentését, melyet az előterjesztésnek megfelelően,  
      változatlan tartalommal elfogad. 
2.) A képviselő-testület felkéri a polgármestert a közművelődési  
      szakfelügyeleti vizsgálat javaslatainak megvalósítása érdekében  
      szükséges intézkedések megtételére. 

 
         Felelős: Tüske Gáborné polgármester 
         Határidő: azonnal   
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3.) Beszámoló a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2017. évi könyvtári     
 szolgáltatásairól  

      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: 
 
62/2018.(VI.25.) számú képviselő-testületi határozat: 
 

Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
       megtárgyalta a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár 2017.  
       évi könyvtári szolgáltatásairól szóló beszámolóját, melyet az 
        előterjesztésnek megfelelően, változatlan tartalommal elfogad. 

 
Felelős: Tüske Gáborné polgármester  
Határidő: azonnal 

 
4.) Előterjesztés a helyi közművelődésről szóló önkormányzati rendelet megalkotásához                          
      Előadó: Tüske Gáborné 
                   polgármester                       (előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)   
 
Muszti Csaba képviselő 
Véleménye szerint azon rendezvények után a balatonújlaki lakosok is fizessenek teremhasználati 
díjat, mely rendezvényből bevételre tesznek szert. Gondol itt a belépőjegyes bálokra, egyéb 
rendezvényekre. Indítványozza, hogy a zártkörű rendezvények díjtételét ne 5 e Ft/alkalom+ÁFA 
mértékben határozza meg, hanem oly módon, hogy minden megkezdett óra után 1 e Ft+ÁFA 
díjat kérjen a terem használatáért, függetlenül a szervezők lakóhelyétől. 
 
Tüske Gáborné polgármester 
Szerinte, ha a helyi lakosoktól is kérnek teremhasználati díjat, akkor annyi rendezvény sem lesz 
a jövőben, mint eddig. 
 
A képviselő-testület a módosító indítványt egyhangúlag elfogadta. 
 
Miután az előterjesztéshez további hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester az  
elfogadott módosítási indítvánnyal módosított 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: 
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12/2018.(VI.26.) önkormányzati rendelet: 
 
      Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
      megtárgyalta a helyi közművelődésről szóló előterjesztést,  
      melynek elfogadására megalkotta a 12/2018.(VI.26.) önkormányzati  
      rendeletet, a tervezetnek és az elfogadott módosítási indítványnak 
      megfelelően.                                                                     
      (Rendelet szövegét lásd mellékletben.) 
 
5.) Előterjesztés az önkormányzatok működőképességének megőrzésére szolgáló rendkívüli  

 támogatás tárgyában pályázat benyújtásáról 
      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: 
 
63/2018.(VI.25.) számú képviselő-testületi határozat: 
 

Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
az önkormányzatok működő-képességének megőrzésére szolgáló  
rendkívüli támogatására vonatkozó pályázat benyújtásáról szóló                               
előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatokat hozza: 

 
1.) Balatonújlak Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a belügyminiszter                             

és a nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett Magyarország 2018. évi  
központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet II. 10. pont  
szerinti, a települési önkormányzatok működőképességének megőrzésére                       
szolgáló, rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás igénybevételére.  

      
Felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges intézkedéseket    

            tegye meg. 
 
                  Felelős: Tüske Gáborné polgármester 

      Határidő: 2018. szeptember 30. 
 

2.) Balatonújlak Község Önkormányzata felhatalmazza a polgármestert az Ávr.                          
75.§ (2) bekezdése szerinti nyilatkozatok megtételére: 
A támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes                              
körűek, valósak és hitelesek, az adott tárgyban támogatási igényt korábban  
vagy egyidejűleg Balatonújlak Község Önkormányzata nem nyújtott be. 
Balatonújlak Község Önkormányzata nem áll jogerős végzéssel elrendelt                   
végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás  
vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás  
nincs folyamatban, a megpályázott támogatáson kívüli saját forrás rendelkezésre  
áll,  
 
 



5 
 

Balatonújlak Község Önkormányzata megfelel az Áht. 50. §-ában meghatározott 
követelményeknek, Balatonújlak Község Önkormányzatának nem áll fenn harmadik 
személy irányában olyan kötelezettsége, amely a költségvetési támogatás céljának 
megvalósulását meghiúsíthatja, 

                Balatonújlak Község Önkormányzata biztosítékmentességgel rendelkezik, 
 Balatonújlak Község Önkormányzata a költségvetési támogatás tekintetében    
 adólevonási joggal nem rendelkezik, a támogatott tevékenység hatósági                     
 engedélyhez nem kötött 

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

6.) Előterjesztés az energiamegtakarítási intézkedési terv elfogadásához               
      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: 
 
64/2018.(VI.25.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
     Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
     megtárgyalta az intézmények energiamegtakarítási intézkedési tervéről 
     szóló előterjesztést, melyet az előterjesztés mellékletét képező  
     Energiamegtakarítási intézkedési terveknek megfelelően, változatlan  
     tartalommal elfogad.  
     A képviselő-testület felhatalmazza Balatonújlak Község Önkormányzatának             
     Polgármesterét, hogy az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVlI.  
     törvény 1l/A. §-nak megfelelve, a jóváhagyott energiamegtakarítási 
     intézkedési terveket küldje meg a Nemzeti Energetikusi Hálózat területileg 
     illetékes (Somogy Megyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatal) hivatala  
     számára. 

 
     Felelős: Tüske Gáborné polgármester 
     Határidő: azonnal 
 
7.) Előterjesztés a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztása,  

 megszegése jogkövetkezményeiről szóló 11/2015.(VI.30.) 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. 
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A képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotta az alábbi rendeletét: 
 
13/2018.(V.29.) önkormányzati rendelet: 
 
      Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek  
 elmulasztása, megszegése jogkövetkezményeiről szóló 
 11/2015.(VI.30.) önkormányzati rendelet módosítására  
 megalkotta a 13/2018.(VI.26.) önkormányzati rendeletet,  
 a tervezetnek megfelelően, változatlan tartalommal. 

     (Rendelet szövegét lásd mellékletben). 
 
8.) Előterjesztés a belső ellenőrzési kézikönyv, 2018-2021. évekre szóló belső ellenőrzési      

 stratégiai terv és a 2018. évi belső ellenőrzési ütemterv jóváhagyásához 
      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: 
 
65/2018.(VI.25.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
     Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
     megtárgyalta Balatonújlak Község  Önkormányzatának belső  
     ellenőrzési kézikönyvéről, a községi önkormányzat 2018-2021.  
     évekre szóló belső ellenőrzési stratégiai tervéről és 2018. évi  
     Belső Ellenőrzési Ütemtervéről szóló előterjesztést, mely  
     dokumentumokat a mellékeltek szerint, változatlan tartalommal 
     jóváhagyta.  
 
     Felelős: Tüske Gáborné polgármester 
     Határidő: azonnal 
 
   
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  


