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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. augusztus 13-án a 
Balatonújlaki Községi Önkormányzat hivatalos tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános 
üléséről. 
 
Jelen vannak: 
Tüske Gáborné polgármester 
Virág László alpolgármester 
Muszti Csaba képviselő 
Vimmer István képviselő 
 
Tanácskozási joggal jelen van: 
Nagy Gáborné jegyző  
Babos Mónika pénzügyi ügyintéző 
 
Tüske Gáborné polgármester 
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a megválasztott négy és az egy betöltetlen 
képviselői helyet figyelembe véve az ülés határozatképes, mert 4 fő képviselő jelen van.  
Az ülést megnyitotta. Tüske Gáborné polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy 
Petkess Kornélné képviselő 2018. augusztus 1-én bekövetkezett halála miatt képviselői helye 
megüresedett. A megüresedett képviselői hely üresen marad, mivel a tavalyi képviselői lemondás 
következtében megüresedett képviselői helyet, a választáson utolsó helyezést elérő képviselő 
vállalta csak, így nincs több jelölt. A mandátum a következő általános választásig betöltetlen 
marad. A 2010. évi L. törvény 21. § (3) bekezdése értelmében időközi választást nem kell 
tartani, mivel a testület még határozatképes (4 fő). 
Javaslatot tett a napirendekre, a kiküldött meghívó szerinti napirendeket, az „Előterjesztés a 
gyógyfürdőlátogatás támogatásához; Előterjesztés a szabadtéri színpad bővítéséhez”; valamint 
„Előterjesztés a szünidei gyermekétkeztetés biztosításához” napirendekkel kiegészítve. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 
72/2018.(VIII.13.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
    Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. augusztus 13-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 Önkormányzata 2018. évi költségvetése 

módosításához 
       
3.) Tájékoztató a községi önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. félévi teljesüléséről 
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4.) Előterjesztés az önkormányzat részvételével működő társulások tevékenységéről 
    
       5.) Előterjesztés a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő  
            támogatás igényléséhez 
 
      6.) Előterjesztés a Balatonújlak víziközmű-rendszerre vonatkozó 2018.2032. évi gördülő     
          fejlesztési terv elfogadásához 
 
     7.) Előterjesztés a gyógyfürdőlátogatás támogatásához  

 
     8.) Előterjesztés a szabadtéri színpad bővítéséhez 
 
     9.) Előterjesztés a szünidei gyermekétkeztetés biztosításához 
 
 
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: 4 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
73/2018.(VIII.13.) 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 hozott döntésekről szóló  
    tájékoztatót, melyet az előterjesztésnek megfelelően, 
    változatlan tartalommal elfogad. 
 
   Felelős: Tüske Gáborné polgármester 
   Határidő: azonnal 
 
  
2.) Előterjesztés Balatonújlak Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetése  
      módosítására 
      Előadó: Tüske Gáborné  
                    polgármester                       (előterjesztés jegyzőkönyv melléklete) 
 
 
Miután az előterjesztéshez hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester az előterjesztés  
szerinti rendelettervezetet bocsátotta szavazásra. 
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A rendelethozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
megalkotta az alábbi rendeletét: 
 
14/2018.(VIII.14.) önkormányzati rendelet: 
 
      Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
      az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(II.13.)  
      önkormányzati rendelet módosítására megalkotta a 14/2018.(VIII.14.) 
      önkormányzati rendeletet, a tervezetnek megfelelően, változatlan  
      tartalommal. 
     (Rendelet szövegét lásd mellékletben). 
 
 
3.) Tájékoztató a községi önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. félévi teljesüléséről 
     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: 
 
74/2018.(VIII.13.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
    Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
    a községi önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. félévi 
    teljesüléséről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt jóváhagyólag  
    elfogadta. 
 
   Felelős: Tüske Gáborné polgármester 
   Határidő: azonnal 
 
 

4.) Előterjesztés az önkormányzat részvételével működő társulások tevékenységéről 
     Előadó: Tüske Gáborné  
                   polgármester                       (előterjesztés 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. 
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A képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
75/2018.(VIII.13.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
    Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
    az önkormányzat részvételével működő társulások 2017. évi 
    munkájáról készült beszámolót tudomásul vette, elfogadta. 
 
   Felelős: Tüske Gáborné polgármester 
   Határidő: azonnal 
 
 

5.) Előterjesztés a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő  
      támogatás igényléséhez 
     Előadó: Tüske Gáborné  
                   polgármester                       (előterjesztés 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: 
 
76/2018.(VIII.13.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
    Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
    pályázatot nyújt be 68 m3 szociális célú kemény tűzifa vásárlásához 
    kapcsolódó kiegészítő támogatásra. 
 
    A Képviselő-testület a vásárláshoz szükséges 86.360 Ft önrészt 
    vállalja. 
 
    A Képviselő-testület a szociális tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást 
    nem kér. 
 
    Felelős: Tüske Gáborné polgármester 
    Határidő: 2018. augusztus 31.  
 
 

6.) Előterjesztés a Balatonújlak víziközmű-rendszerre vonatkozó 2019-2033. évi gördülő     
    fejlesztési terv elfogadásához 
   Előadó: Tüske Gáborné  
                   polgármester                       (előterjesztés 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. 
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A képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül  
meghozta az alábbi határozatát: 
 
77/2018.(VIII.13.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
    Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
    megtárgyalta a Balatonújlak víziközmű-rendszerre vonatkozó  
    2019-2033. évi gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatos előterjesztést,  
    és az alábbi határozatokat hozta: 
 
   Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,  
   mint a 21-11174-1-003-01-07MEKH kóddal rendelkező,  
   DRV_S_114 kódszámú, Kéthelyi térségi szennyvízelvezető  
   mű megnevezésű víziközmű ellátásért felelőse a víziközmű- 
   szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §. szerint a  
   Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (továbbiakban DRV Zrt.)  
   által a 2019-2033. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési  
   Tervet elfogadja, és a Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott,  
   2019. évre vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt-től megrendeli. 
 
   Felelős: Tüske Gáborné polgármester 
   Határidő: azonnal 
 
 
7.) Előterjesztés a gyógyfürdőlátogatás támogatásához 
Előadó: Tüske Gáborné  

              polgármester                        
 
Tüske Gáborné polgármester    
Az idei évben is szeretnék megszervezni az idős, mozgásukban korlátozott emberek gyógyfürdő- 
látogatását. A kezelésben való részvételt előzetes orvosi vizsgálat előzi meg, s csak az egészségi 
állapot miatt indokolt személyek vehetnek részt a rehabilitációs programban. A kezelések 
költségeit a MEP finanszírozza, önkormányzatunknak a programban részt vevők Csokonya-
visontára való oda- és visszaszállítása költségeit kellene viselni. Az elmúlt évben e feladatra 
100 e Ft-ot fordított a testület, az idei évben ennél többre, 300 e Ft-ra lenne szükség, mivel a 
jelentkezők létszáma is növekszik. A kezelések 15 alkalommal lennének.  
A községi önkormányzat 2018. évi költségvetésének szociális kerete ezen támogatási összegre 
fedezetet tud nyújtani. 
 
Miután az előterjesztéshez hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés szerinti 
határozati javaslatot bocsátotta szavazásra az polgármester. 
 
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 4 fő. 
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A képviselő-testület egyhangúlag, 3 igen szavazattal és 1 nem szavazattal meghozta az  
alábbi határozatát: 
 
78/2018.(VIII.13.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
    Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
    megtárgyalta az idős, mozgásukban korlátozott emberek  
    gyógyfürdőbe történő szállításához kapcsolódó támogatási 
    indítványt, mely alapján a testület úgy döntött, hogy a rehabilitációs  
    programhoz kapcsolódó szállítási költségek fedezetére 300 e Ft  
    pénzügyi támogatást nyújt, a községi önkormányzat 2018. évi  
    költségvetésének szociális támogatási kerete terhére. 
 
    A képviselő-testület felkéri Tüske Gáborné polgármestert, hogy  
    támogatás célirányos felhasználását biztosítsa. 
 
    Felelős: Tüske Gáborné polgármester 
    Határidő: azonnal 
 

8.) Előterjesztés a szabadtéri színpad bővítéséhez 
       Előadó: Tüske Gáborné  
                     polgármester                        
 
Tüske Gáborné polgármester 
Az önkormányzati községi rendezvények megtartásához a jelenlegi szabadtéri színpad szűkős, 
indokolt lenne annak bővítése, mintegy 2 méterrel. Ezen kívül annak tetőszerkezetét is ki kellene 
alakítani, a szabadtéri rendezvények biztonságos megszervezése végett. A nézőtér befedése 
céljára az elmúlt évben már egy rendezvénysátor beszerzésre került az önkormányzat által.  
A bővítéshez, illetve a színpad lefedéséhez mintegy 1,2 millió Ft keretösszegre lenne szükség, 
melynek fedezetét az önkormányzat 2018. évi költségvetésének általános tartalékkerete fedezni 
tudja. A bővítés saját kivitelezésben elkészíthető. 
 
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: 
 
79/2018. (VIII.13.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
    Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
    az előterjesztéssel egyetért, a szabadtéri színpad bővítéséhez  
    és annak lefedéséhez 1,2 millió Ft pénzügyi keretet biztosít 
    a községi önkormányzat 2018. évi költségvetésének általános 
    tartalék kerete terhére 

 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szabadtéri 
színpad bővítéséről/lefedéséről gondoskodjon. 
 
Felelős: Tüske Gáborné polgármester 
Határidő: azonnal 
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9.) Előterjesztés a szünidei gyermekétkeztetés biztosításához 
    Előadó: Tüske Gáborné  
                   polgármester                       (előterjesztés 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: 
 
80/2018.(VIII.13.) számú képviselő-testületi határozat: 
 
     Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
     megtárgyalta a szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról szóló  
     előterjesztést, mely alapján úgy döntött, hogy a szünidei  
     gyermekétkeztetést a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
     igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. § (1) bekezdése                                             
     értelmében a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult  
     gyermekek részére ingyenesen biztosítja. 
      
     A képviselő-testület kinyilatkoztatja, hogy a szünidei gyermekétkeztetést  
     a Gyvt. 21)C. § (1) bekezdés b) pontjában részesülők részére a következő  
     években is mindaddig biztosítani kívánja, amíg költségvetése azt lehetővé teszi. 
 
     A testület felhatalmazza Tüske Gáborné polgármestert a szünidei  
     gyermekétkeztetés biztosításával szükséges szervezési intézkedések  
     megtételére. 
 
     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. 
 
 

Tüske Gáborné                     Nagy Gáborné          
polgármester                                 jegyző  


