JEGYZŐKÖNYV
Készült Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. szeptember 26-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
Petkess Kornélné képviselő
Tanácskozási joggal jelen van:
Nagy Gáborné jegyző
Beck Péter rendőrőrnagy, őrsparancsnok
Bódis Csaba falugondnok
Lukács Józsefné HVB elnök
Tüske Gáborné polgármester
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a testület
megválasztott 5 tagja közül valemennyiképviselő jelen van.
Tüske Gáborné polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Vimmer István képviselő
2017. augusztus 18-i képviselői tisztségről való lemondása miatt képviselői helye megüresedett.
A megüresedett képviselői helyre Csomó Sándor kerül a 2010. évi L. törvény 21. § (1) bekezdése
értelmében.
Csomó Sándor a mai testületi ülésen átvette megbízólevelét, s a képviselő-testületelőtt

a törvényben előírt esküt letette, melyről esküokmány is készült.

Az ülést megnyitotta. Javaslatot tett a napirendekre a kiküldött meghívószerinti napirendeket
„Előterjesztés a települési hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről szóló 3/2014.(II.25.)
önkormányzati rendelet módosításához”, valamint Előterjesztés a gyógyfürdőlátogatás
támogatásához” napirendekkel kiegészítve.
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő.
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
97/2017.(IX.26.) számú képviselő-testületi határozat:
Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testületea 2017. szeptember 26-i soros
nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
2.) Tájékoztató a község közbiztonsági helyzetéről, a Rendőrség KMB Csoportjának
munkájáról
3.) Beszámoló a falugondnoki szolgálat munkájáról
4.) Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2018. évi fordulójához történő csatlakozáshoz
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5.) Előterjesztés az ügyrendi és szociális bizottság elnökének és új tagjának
megválasztásához
6.) Előterjesztés a települési hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről szóló
3/2014.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításához
7.) Előterjesztés a gyógyfürdőlátogatás támogatásához
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 apolgármester.
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő.
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta az alábbi határozatát:
98/2017.(IX.26.) számú képviselő-testületi határozat:
Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyaltaa lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
szóló tájékoztatót, melyet az előterjesztésnek megfelelően,
változatlan tartalommal elfogad.
Felelős: Tüske Gáborné polgármester
Határidő: azonnal
2.)Tájékoztató a község közbiztonsági helyzetéről, a Rendőrség KMB Csoportjának
munkájáról
Előadó:Beck Péter
rendőrőrnagy, őrsparancsnok
(előterjesztés jegyzőkönyv melléklete)
Beck Péter rendőr őrnagy, őrsparancsnok
Megítélése szerint az elmúlt évben jó irányban haladtak, ugyan a statisztikai adatok nem ezt
támasztják alá, ugyanis a vagyonelleni bűncselekmények száma növekedett, mely elsősorban
a hivatalbóli felderítésnek köszönhető. E sikeres felderítő munkájuk során helyi és kéthelyi
elkövetők ellen is indítottak eljárást. Sajnos 1-2 vagyonelleni bűncselekmény felderítettlen
maradt. Ennek ellenére úgy gondolja, hogy mindent megtettek, hogy a beszámolóban
összességében eredményes munkáról tudjanak számot adni.
Úgy gondolja, hogy a rendőrőrs, a polgárőrség és az önkormányzat együttműködése lassan
eléri a nagyon-nagyon jó szintet, melyet megköszönt. Kiválónak ítéli a helyi KMB-s munkáját.
Bízik benne, hogy ezt a színvonalat a jövőben is sikerül megtartaniuk.
Petkess Kornélné képviselő
Megítélése szerint ritkábban látják a településen a járőröket, illetve, ha meg is jelennek gyorsan
áthaladnak a településen. Felveti a Kossuth u. 46. szám alatt lakó család fokozottabb rendőrségi
ellenőrzését, mivel meglátása szerint illegális tevékenységet folytatnak.
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Beck Péter rendőr őrnagy, őrsparancsnok
Köszönte a felvetést, melyre elmondja, hogy személy szerint több alkalommal munkába menet
Balatonújlakon áthaladva, a Kossuth utcában közlekedett, figyelve a jelzett család mozgását.
Ellenük való eljárás indításához konkrét cselekmény elkövetésére van szükség. Ezért kéri a
képviselőket, hogyha ennek gyanúja felmerül, azt azonnal jelezzék a KMB-s csoport felé.
Miután az előterjesztéshez további hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés
szerinti határozati javaslatot bocsátotta szavazásra apolgármester.
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő.
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta az alábbi határozatát:
99/2017.(IX.26.) számú képviselő-testületi határozat:
Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a község közbiztonságának helyzetéről, a Rendőrség KMB-s
Csoportjának munkájáról szóló tájékoztatót megtárgyalta és
azt jóváhagyólag elfogadta.
Felelős: Tüske Gáborné polgármester
Határidő: azonnal
3.) Beszámoló a falugondnoki szolgálat munkájáról
Előadó:Bódis Csaba
falugondnok (előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Muszti Csaba képviselő
Kéri, hogy az ebédszállítás során azon ellátottakra a falugondnok nézzen rá, akik nem
teszi ki az éthordójukat, mivel lehet, hogy esetleg rosszullét akadályozza meg ebben őket.
Petkess Kornélné képviselő
Egyetért a kéréssel; addig a falugondnok ne menjen tovább, amíg meg nem győződik róla,
hogy az ellátott jól van, és csak feledékenységből nem tette ki az éthordóját.
Miután az előterjesztéshez további hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés
szerinti határozati javaslatot 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:
100/2017.(IX.26.) számú képviselő-testületi határozat:
Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyal a falugondnoki szolgálat munkájáról szóló
beszámolót, melyet az előterjesztésnek megfelelően,
változatlan tartalommal elfogadott.
Felelős: Tüske Gáborné polgármester
Határidő: azonnal
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4.)Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2018. évi fordulójához történő csatlakozáshoz
Előadó:Tüske Gáborné
polgármester
(előterjesztés jegyzőkönyv melléklete)
Petkess Kornélné képviselő
Támogatja az önkormányzat részvételét a 2018. évi pályázati fordulóban.
Miután az előterjesztéshez további hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés
szerinti határozati javaslatot bocsátotta szavazásra apolgármester.
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő.
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta az alábbi határozatát:
101/2017.(IX.26.) számú képviselő-testületi határozat:
Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi
fordulójához való csatlakozásról szóló előterjesztést, mely alapján az alábbi,
a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlanul nyilatkozatokat teszi:
1.) A Képviselő-testület csatlakozni kíván a hátrányos szociális
helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat
kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati fordulójához.
2.) A képviselő-testület kinyilatkoztatja továbbá, hogy a felsőoktatási
hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére
kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi
pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal
arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott
támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési
Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
3.) A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulója keretében
a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a www.eper.hu/
eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internet címen elérhető EPER-Bursa rendszerben
rögzíti.
4.) Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az EPER-Bursarendszerben általa meghatározott
és a pályázóktól bekérendő, a szociális körülmények igazolására fontosnak tartott
nyilatkozatok és mellékletek nem állnak ellentétben a pályázati kiírás feltételeivel.
A Képviselő-testület felkéri Tüske Gáborné polgármestert, hogy a csatlakozásról,
valamint az elektronikus adatbázis használatáról szóló nyilatkozatban jelezze az
önkormányzat csatlakozási szándékát az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére.
Felelős: Tüske Gáborné polgármester
Határidő: 2017. október 2.
5.) Előterjesztés az ügyrendi és szociális bizottság elnökének és új tagjának
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megválasztásához
Előadó:Tüske Gáborné
polgármester
Tüske Gáborné polgármester
Vimmer István volt képviselő lemondása következtében az általa betöltött bizottsági tisztség is
megüresedett. Képviselőtársunk az ügyrendi és szociális bizottság elnök volt.
Javasolta, hogy az ügyrendi és szociális bizottság új elnöke Muszti Csaba képviselő, képviselő
tagja Csomó Sándor képviselő legyen.
Miután az előterjesztéshez hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés szerinti
határozati javaslatot bocsátotta szavazásra apolgármester.
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő.
A képviselő-testület az előterjesztés alapján meghozta az alábbi határozatát:
102/2017.(IX.26.) számú képviselő-testületi határozat:
Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a megüresedett bizottsági hely betöltésére az alábbi döntéseket hozta:
1.) A képviselő-testület az Ügyrendi és Szociális Bizottság új tagjának
Csomó Sándor képviselőt megválasztotta, 4 igen szavazattal egy tartózkodás mellett.
2.) A képviselő-testület az Ügyrendi és Szociális bizottság új elnökének Muszti
Csabaképviselőt megválasztotta, 4 igen szavazattal egy tartózkodás mellett.
Felelős: Tüske Gáborné polgármester
Határidő: azonnal
6.) Előterjesztés a települési hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről szóló
3/2014.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításához
Előadó:Tüske Gáborné
polgármester
(előterjesztés jegyzőkönyv melléklete)
Miután az előterjesztéshez hozzászólás, észrevétel nem volt, a polgármester az előterjesztés
szerintirendelettervezetet bocsátotta szavazásra.
A rendelethozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő.
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
megalkotta az alábbi rendeletét:
13/2017.(IX.27.) önkormányzati rendelet:
Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a települési hulladékról és közszolgáltatás szervezésérőlszóló 3/2014.(II.25.)
önkormányzati rendelet módosításáramegalkotta a 13/2017.(IX.27.)
önkormányzatirendeletet, atervezetnek megfelelően, változatlan
tartalommal.
(Rendelet szövegét lásd mellékletben).
7.) Előterjesztés a gyógyfürdőlátogatás támogatásához
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Előadó:Tüske Gáborné
polgármester
Tüske Gáborné polgármester
Az idei évben is szeretnék megszervezni az idős, mozgásukban korlátozott emberek gyógyfürdőlátogatását. 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 Csokonyavisontára való oda- és visszaszállítása költségeit kellene viselni. Az elmúlt évben efeladatra
100 e Ft-ot fordított a testület, az idei évben ennek duplájára, 200 e Ft-ra lenne szükség, mivel a
jelentkezők létszáma is kétszeres lett; 15 fő jelentkezett. A kezelések 15 alkalommal lennének.
A községi önkormányzat 2017. évi költségvetésének szociális kerete ezen támogatási összegre
fedezetet tud nyújtani.
Muszti Csaba képviselő
Nem támogatja a támogatás nyújtását, véleménye szerint a jelentkezők többsége önerőből is
meg tudná kezelését oldani.
Petkess Kornélné képviselő
Az önkormányzat Helyi esélyegyenlőségi programjával ezen program összeegyeztethető,
támogatja a szállítási költség biztosítását.
Miután az előterjesztésheztovábbi hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés
szerinti határozati javaslatot bocsátotta szavazásra az alpolgármester.
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő.
A képviselő-testület egyhangúlag, 3igen szavazattal,1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett
meghozta az alábbi határozatát:
103/2017.(IX.26.) 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 200 e Ft
pénzügyi támogatást nyújt, a községi önkormányzat 2017. évi
költségvetésének szociális támogatási kerete terhére.
A képviselő-testület felkéri Tüske Gáborné polgármestert, hogy
támogatás célirányos felhasználását biztosítsa.
Felelős: Tüske Gáborné polgármester
Határidő: értelem szerint
Miután további napirend és hozzászólás nem volt, a polgármester a nyilvános ülést bezárta.
Tüske Gáborné polgármester megköszönte a megjelenést.

Tüske Gáborné
polgármester

k.m.f.
Nagy Gáborné
jegyző
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