JEGYZŐKÖNYV
Készült Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. május 30-án a
Balatonújlaki Községi Önkormányzat tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
Tüske Gáborné polgármester
Virág László alpolgármester
Muszti Csaba képviselő
Petkess Kornélné képviselő
Vimmer István képviselő
Tanácskozási joggal jelen van:
Nagy Gáborné jegyző
Schmidtné Bakó Tünde könyvtári szakértő
Hoffman Anita könyvtári szakértő
Tüske Gáborné polgármester
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mivel a testület
megválasztott öt tagja közül valamennyi képviselő jelen van. Az ülést megnyitotta.
Javaslatot tett a napirendekre.
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő.
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
63/2016.(V.30.) számú képviselő-testületi határozat:
Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. május 30-i
soros nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1.) Előterjesztés a községi könyvtár átszervezéséhez
2.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
3.) Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásának 2015. évi tapasztalatairól
4.) Előterjesztés az önkormányzatok működőképességének megőrzésére szolgáló rendkívüli
támogatás tárgyában pályázat benyújtásához
5.) Előterjesztés az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat
benyújtásához
6.) Előterjesztés a Kéthelyi Római Katolikus Plébánia pénzügyi támogatási kérelmének
elbírálásához
7.) Előterjesztés az oktatási intézményben étkezési térítési díj fizetéséhez kapcsolódó
hozzájárulás kéréséhez
8.) Előterjesztés a Pelso-Kom Nonprofit Kft. részére pótbefizetés teljesítéséhez
9.) Egyebek
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1.) Előterjesztés a községi könyvtár átszervezéséhez
Előadó: Tüske Gáborné
polgármester
(előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Schmidtné Bakó Tünde könyvtári szakértő
Az elvégzett szakértői vizsgálat rámutatott, hogy a községi könyvtár nem felel meg a 97-es
kulturális törvényben foglaltaknak, ugyanis szakképzett szakembert kellene foglalkoztatnia az
önkormányzatnak, legalább heti 30 órában. Nyilván e feltételt ilyen kis önkormányzat, mint a
balatonújlaki, nem tudja teljesíteni, de nem is kell. Ezért van egy másik lehetősége az
önkormányzatnak, hogy csatlakozzék a megyei könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltató
Rendszeréhez. Ez a két útja van (intézményi forma, KSZR), hogy az önkormányzat kötelező
könyvtárellátási feladatának eleget tegyen. E szolgáltatást állami támogatásból tudja biztosítani
a megyei könyvtár.
A szolgáltató rendszerhez való csatlakozása esetén is megkapja az alapnormatívát, minimum
1.200 e Ft összegben, az önkormányzat, melyből azonban már állománybővítésre nem kell
fordítania, hanem abból a könyvári épület működtetését kell biztosítania (rezsiköltségek,
személyzet, ami lehet megbízásos jogviszony, közcélú foglalkoztatás, részmunkaidős
foglalkoztatás is).
A szolgáltatás tartalma: dokumentumszolgáltatás (könyv, DVD, hangos könyv, CD, néhány
folyóirat előfizetése), kisebb mértékben rendezvényszervezéshez, kisebb berendezési,
felszerelési tárgyak beszerzéséhez hozzájárulás nyújtása.
A személyi feltétel biztosítása továbbra is az önkormányzat feladata, de nem szakképzett
személyre van szükség, elégséges, ha érettségivel rendelkezik e feladatot ellátó személy.
Ezen kívül felhasználószintű számítógép használati ismeretekre van csak szükség.
A felhasználói helynek internet eléréssel kell rendelkeznie.
A megye nagy területi kiterjedésére tekintettel a megyei könyvtár a fentiekben jelzett
szolgáltatási tevékenységét a városi könyvtárak bevonásával, jelen esetben a Marcali Berzsenyi
Dániel Városi Könyvtár közreműködésével látja el (dokumentumkiszállítás, leltározás,
állomány katalogizálás, stb.)
A könyvtári szolgáltatás megrendelésére irányuló szolgáltatási szerződésben kikötésre fog
kerülni, hogy a könyvtár minimum heti két napon, 4 óra időtartamban köteles nyitva tartani,
melyből az egyik napnak hétvégére kell esnie, a lakosság minden rétegének kiszolgálása
érdekében.
A testületnek el kell határoznia, hogy a fentiekben vázolt irányba át kívánja-e szervezni a
könyvtári szolgáltatást; erről szóló szándéknyilatkozatát tartalmazó jkv. kivonatot előzetesen
meg kell küldeni a minisztériumnak, hogy az átszervezéséhez hozzájárulásukat előzetesen
megadják-e? Csak a minisztérium jóváhagyása esetén kezdeményezhető a könyvtárnak a
nyilvános könyvtári jegyzékből való törlése, illetve a KSZR-hez való csatlakozás.
A rendszerhez csatlakozni csak minden naptári év első napjával lehet, mivel a támogatás is
költségvetési évre szól. Az egész átszervezési folyamatot október 15-ig végig kell vinni.
A minisztérium a KSZR működéséhez ajánlást tett közzé, melyben meghatározásra kerültek
a könyvtár működtetésének minimum technikai/tárgyi feltételei, mely lapján felmérhető,
hogy Balatonújlakon a rendszer működtetéséhez milyen beszerzésekre van szükség.
Miután hozzászólás, észrevétel nem volt az előterjesztés szerinti határozati javaslatot bocsátotta
szavazásra a polgármester.
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
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64/2016.(V.30.) számú képviselő-testületi határozat:
Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a községi könyvtár átszervezéséről szóló előterjesztést megtárgyalta,
és az alábbi határozatot hozza:
1.) Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy 2017. január 1. napjától a fenntartásában lévő
községi könyvtár működését átszervezi; a jövőben csatlakozni kíván
a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár Könyvtárellátási
Szolgáltató Rendszeréhez.
2.) A képviselő-testület felhatalmazza Tüske Gáborné polgármestert, hogy a községi
könyvtár átszervezéséről előzetesen kérje ki Emberi Erőforrások Miniszter véleményét
Kultv. 69. § d) pontja alapján.
Felelős: Tüske Gáborné polgármester
Határidő: azonnal

2.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Tüske Gáborné
polgármester
(előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Miután hozzászólás, észrevétel nem volt az előterjesztés szerinti határozati javaslatot bocsátotta
szavazásra a polgármester.
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
65/2016.(V.30.) számú képviselő-testületi határozat:
Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
szóló tájékoztatót, melyet az előterjesztésnek megfelelően,
változatlan tartalommal elfogadott.
Felelős: Tüske Gáborné polgármester
Határidő: azonnal

3.) Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásának 2015. 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: 5 fő.
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A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta az alábbi határozatát:
66/2016.(V.30.) számú képviselő-testületi határozat:
Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a gyermekvédelmi feladatok ellátásának 2015. évi tapasztalatairól
szóló beszámolót megtárgyalta és azt jóváhagyólag elfogadta.
Felelős: Tüske Gáborné polgármester
Határidő: azonnal

4.) Előterjesztés az önkormányzatok működőképességének megőrzésére szolgáló rendkívüli
támogatás tárgyában pályázat benyújtásához
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: 5 fő.
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta az alábbi határozatát:
67/2016.(V.30.) 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 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi
C. törvény 3. melléklet III. 1. 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: 2016. 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.
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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,
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: 2016. szeptember 30.
5.) Előterjesztés az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
pályázat benyújtásához
Előadó: Tüske Gáborné
polgármester
(előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Miután hozzászólás, észrevétel nem volt az előterjesztés szerinti határozati javaslatot bocsátotta
szavazásra a polgármester.
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
68/2016.(V.30.) számú képviselő-testületi határozat:
Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására
vonatkozó előterjesztést megtárgyalta, mely alapján egyetért a
a tervezett fejlesztés, Balatonújlak, Kossuth u. keleti oldali járda
felújítás megvalósításához támogatás igénylésére pályázat benyújtásával.
A képviselő-testület a fejlesztés bekerülési költséget 11 082 211 Ft-ban
állapítja meg, melyhez 85 %, 9 419 879 Ft támogatást igényel,
valamint 15 %, 1 662 332 Ft önerőt biztosít a községi önkormányzat
2016. évi költségvetésének céltartaléka terhére.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy - a vonatkozó
pályázati felhívásban foglaltaknak megfelelően postai úton és
elektronikusan – nyújtsa be a támogatási kérelmet a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztés támogatása iránt a Magyar
Államkincstár Somogy megyei Igazgatósága részére.
Felelős: Tüske Gáborné polgármester
Határidő: 2016. június 2.
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6.) Előterjesztés a Kéthelyi Római Katolikus Plébánia pénzügyi támogatási kérelmének
elbírálásához
Előadó: Tüske Gáborné
polgármester
(előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Muszti Csaba képviselő
Javasolja a szervezet részére az előterjesztés szerinti 100 e Ft támogatás nyújtását, azzal, ha a
felújításhoz nem áll rendelkezésre a szükséges keret, a szervezet további támogatására térjen
vissza a testület.
Miután további hozzászólás, észrevétel nem volt az előterjesztés szerinti határozati javaslatot
bocsátotta szavazásra a polgármester.
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
69/2016.(V.30.) számú képviselő-testületi határozat:
Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Kéthelyi Római Katolikus Plébánia pénzügyi támogatási
kérelmét megtárgyalta, mely alapján a testület úgy döntött,
hogy a szervezet részére egyszeri, 100 e Ft összegű pénzügyi
támogatást nyújt a községi önkormányzat 2016. évi költségvetésének
egyéb támogatási kerete terhére, a képviselő-testület államháztartáson
kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 15/2013.(XII.11.)
önkormányzati rendeletében foglalt előírásoknak megfelelően.
A képviselő-testület felkéri Tüske Gáborné polgármestert, hogy
döntéséről értesítse a szervezetet.
Felelős: Tüske Gáborné polgármester
Határidő: 2016. június 15.
7.) Előterjesztés az oktatási intézményben étkezési térítési díj fizetéséhez kapcsolódó
hozzájárulás kéréséhez
Előadó: Tüske Gáborné
polgármester
(előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Muszti Csaba képviselő
Nem javasolja a hozzájárulás nyújtását a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata számára,
hiszen az nem közvetlenül balatonújlaki gyermekhez kapcsolódna. Felveti, hogy inkább a
balatonkeresztúri iskolába járó gyermekek után fizessen a fenntartónak hozzájárulást a testület
a társönkormányzat gyermekétkeztetési feladatai ellátásához, mivel ebbe az intézménybe járnak
a balatonújlaki gyermekek.
Miután további hozzászólás, észrevétel nem volt az előterjesztés szerinti határozati javaslatot
bocsátotta szavazásra a polgármester.
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő.
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A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
70/2016.(V.30.) számú képviselő-testületi határozat:
Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármestere
közoktatási intézménye működtetési, gyermekétkeztetési
feladatai ellátásához történő hozzájárulás iránti kérelmét
elutasítja, figyelemmel arra, hogy a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21. § (2)
bekezdése csak lehetőségként rendelkezik a hozzájárulás
megfizetéséről, illetve a községi önkormányzat költségvetése
nem teszi lehetővé a kért hozzájárulás nyújtását.
Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
felkéri Tüske Gáborné polgármestert, hogy döntéséről értesítse
a Pécs Megyei Jogú Város Polgármesterét.
Felelős. Tüske Gáborné polgármester
Határidő: azonnal
8.) Előterjesztés a Pelso-Kom Nonprofit Kft. részére pótbefizetés teljesítéséhez
Előadó: Tüske Gáborné
polgármester
(előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Virág László alpolgármester
Nem ért egyet a kért pótbefizetés és tőkeemelés teljesítésével, mivel arra a szervezet
kintlévőségeinek jelentős nagyságrendje miatt van szükség, elsősorban a balatonparti
üdülőingatlanok vonatkozásában. Balatonújlak esetében ez nem áll fenn, összesen 200 e Ft
a kimutatott hátralék.
Miután további hozzászólás, észrevétel nem volt az előterjesztés szerinti határozati javaslatot
bocsátotta szavazásra a polgármester.
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő.
A képviselő-testület 4 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta:
71/2016.(V.30.) számú képviselő-testületi határozat:
Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a PELSO-KOM Nonprofit Kft 2016. évi pénzügyi kötelezettségeinek
teljesítése érdekében összesen 267.564,-Ft összegű pótbefizetést és
tőkeemelést biztosít a társaság számára.
A testület felhatalmazza a polgármestert a nyújtott pótbefizetésnek
a Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás részére történő
átutalásáról intézkedjen, a községi önkormányzat 2016. évi költségvetésének
általános tartaléka terhére.
Felelős: Tüske Gáborné polgármester
Határidő: 2016. június 15.
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9.) Egyebek
Nagy Gáborné jegyző
Tájékoztatta a testület tagjait, hogy a helyi önkormányzatokért felelős miniszter pályázatot
hirdetett az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek
támogatására.
Az önkormányzat támogatást igényelhet
a) a település belterületén út, híd vagy járda építésére, felújítására, karbantartására,
b) vízrendezési és csapadékelvezetési rendszer kiépítésére, felújítására,
c) köztemető felújítására, ravatalozó építésére illetve felújítására, temetőközlekedési utak építésére,
felújítására,
d) olyan épület felújítására, fejlesztésére, energetikai korszerűsítésére, amely
da) igazgatási tevékenységet,
db) óvodai nevelést,
dc) kulturális tevékenységet vagy
dd) szociális vagy egészségügyi feladatellátást szolgál,
e) településrendezési tervek készítésére, valamint
f) munkahely-teremtési programok megvalósítására.
A fenti célok közül új településrendezési terv készítésére javasol pályázatot benyújtani, melyhez az
árajánlatok megkérése már folyamatban van.
A teljes támogatás felhasználása érdekében - a pályázat benyújtásáról, a pályázati cél
meghatározásáról - a testület júniusi ülése elé kerül beterjesztésre e napirend a végleges döntés
meghozatala érdekében.
Vimmer István képviselő
A lejárt határidejű lakáshitel állomány behajtásáról, valamint az önkormányzati edzőterem
használatáról, bérbeadásáról kérdezett.
Tüske Gáborné polgármester
Az érintettekkel korábban is már egyeztetett a hátralék megszűntetése érdekében; ismételten fel fogja
hívni figyelmüket, ha az nem vezet eredményre, akkor a hivatalnak munkabér letiltást kell
eszközölnie. Az edzőteremhez egy helyi lakosnak adott kulcsot, az ő felelősségével használhatják
helyi lakosok a helyiséget. 2014. őszi választásokig szedtek bérleti díjat, 2 e Ft/hó mértékkel, a
helyiség használatáért, azt követően nem. A befizetett díj önkormányzati gépjavításra lett
felhasználva.

Muszti Csaba képviselő
Véleménye szerint tisztázni kell, hogy a teremhez kinek van kulcsa, s a jövőben csak ellenőrzött
módon lehet a termet bérbe adni.
Tudomására jutott, hogy a szociális célú tűzifából olyan balatonújlaki személy is kapott
támogatást, aki nem életvitelszerűen él a faluban, holott a vonatkozó rendelet hatálya csak e
körre terjed ki. Kéri, hogy a hivatal vizsgálja ki az ügyet.
Felveti a község árokrendszerének karbantartása szükségességét, különösen a Hegy és Templom
utcákban.
Petkess Kornélné képviselő
Tudomása szerint a falugondnoki gépjármű külföldre csak a testület engedélyével menet; kéri,
hogy a jövőben e szabály betartására fordítsanak figyelmet.
Miután további napirend és hozzászólás nem volt, a polgármester a soros nyilvános ülést bezárta.
Tüske Gáborné polgármester megköszönte a megjelenést.
k.m.f.
Tüske Gáborné
Nagy Gáborné
polgármester
jegyző
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