JEGYZŐKÖNYV
Készült Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. február 12-én a
Balatonújlaki Községi Önkormányzat tanácskozó helyiségében megtartott 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
Tüske Gáborné polgármester
Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a testület
megválasztott öt tagja közül valamennyi képviselő jelen van. Az ülést megnyitotta. Javaslatot
tett a napirendekre, a kiküldött meghívó szerinti napirendet, az előterjesztés a Reménysugár a
Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért és a Betegekért Alapítvány pénzügyi támogatási
kérelmének elbírálása, előterjesztés a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról,
költségtérítéséről szóló 16/2014.(IX.25.) önkormányzati rendelet módosításához, valamint
előterjesztés az alpolgármester részére jutalom megállapításához napirendekkel kiegészítve.
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
22/2018.(II.12.) számú képviselő-testületi határozat:
Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. február 12-i
nyilvános ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1.) Előterjesztés a képviselői vagyonnyilatkozattételi kötelezettség teljesítéséről
2.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
3.) Előterjesztés Balatonújlak Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének
elfogadásához
4.) Előterjesztés a helyi választási bizottság tagjának megválasztásához
5.) Előterjesztés a Kéthely és Környéke Szociális Társulás Társulási Megállapodásának
módosításához
6.) Előterjesztés a Reménysugár a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért és a Betegekért
Alapítvány pénzügyi támogatási kérelmének elbírálásához
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7.) Előterjesztés a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről
szóló 16/2014.(IX.25.) önkormányzati rendelet módosításához
8.) Előterjesztés az alpolgármester részére jutalom megállapításához
1.) Előterjesztés a képviselői vagyonnyilatkozattételi kötelezettség teljesítéséről
Előadó: Muszti Csaba
bizottsági elnök
(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:
23/2018.(II.12.) számú képviselő-testületi határozat:
Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta a képviselők vagyonnyilatkozattételi kötelezettségéről
szóló előterjesztést. A tájékoztatót – amely szerint a képviselő-testület
minden tagja a törvényi előírásoknak megfelelően eleget tett vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének – jóváhagyólag tudomásul veszi.
Felelős: Tüske Gáborné polgármester
Határidő: azonnal
2.) 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: 5 fő.
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta az alábbi határozatát:
24/2018.(II.12.) 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
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3.) Előterjesztés Balatonújlak Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése
elfogadásához
Előadó: Tüske Gáborné
polgármester
(előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Petkess Kornélné képviselő
Az előterjesztés részletes, minden területet átfogó, a 2017. évi bázisévhez viszonyítva arányos;
támogatja az előterjesztés változatlan tartalommal való elfogadását.
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 képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi
határozatát:
25/2018.(II.12.) számú képviselő-testületi határozat:
Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta az
Áht. 29/A §-ában meghatározott saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható
összegét az alábbiak szerint határozza meg:
Balatonújlak Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség
költségvetési évet követő három évre várható összegének bemutatása (100%)
Ft
Megnevezés

Saját bevétel, és adósságot keletkeztető
ügyletből eredő fizetési kötelezettség a
tárgyévet követő (100%)

Sorszám

Saját bevételek
Helyi adók

1

tárgyév
7.700.000

Osztalékok, koncessziós díjak

2

2.500.000

Díjak, pótlékok, bírságok
Tárgyi eszközök, immateriális javak,
vagyoni érétkű jog értékesítése,
vagyon-hasznosításból származó
bevétel
Saját bevételek összesen (1+….+4)
Saját bevételek( 5.sor) 50%-a
Előző években keletkezett tárgyévet
terhelő fizetési kötelezettség ( 8+9)
Felvett hitel, és annak tőketartozása
Hitelviszonyt megtestesítő
értékpapír, kötvény
Fizetési kötelezettséggel csökkentett
saját bevétel (6-7)
Felelős: Tüske Gáborné polgármester
Határidő: értelem szerint

1. év
7.850.000

2. év
7.880.000

2.500.000

2.500.000

3. év
7.930.000
2.500.000

3

4
5
6

10.200.000 10.350.00
5.100.000 5.175.000

10.380.000
5.190.000

10.430.000
5.215.000

7
8

0
0

0
0

0
0

0
0

9

0

0

0

0

10

5.100.000

5.175.000

5.190.000

5.215.000
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Miután az előterjesztéshez hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés szerinti
rendelet-tervezetet bocsátotta szavazásra a polgármester.
Az előterjesztés elfogadásról szóló szavazásban jelen lévő képviselők száma: 5 fő.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta az alábbi
rendeletet:
4/2018.(II.13.) önkormányzati rendelet:
Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
előterjesztést, melynek elfogadására megalkotta az 4/2018.(II.13.)
önkormányzati rendeletet, a tervezetnek megfelelően, változatlan
tartalommal.
(Rendelet szövegét lásd mellékletben.)
4.) Előterjesztés a helyi választási bizottság tagjának megválasztásához
Előadó: Nagy Gáborné
jegyző
(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: 5 fő.
A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta az alábbi határozatát:
26/2018.(II.12.) számú képviselő-testületi határozat:
Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23. §-ában
biztosított jogkörében eljárva a helyi választási bizottság tagjának
Lukács Lívia 8712 Balatonújlak, Kossuth u. 80. szám alatti lakost
megválasztotta.
Felelős: Nagy Gáborné jegyző
Határidő: azonnal
5.) Előterjesztés a Kéthely és Környéke Szociális Társulás Társulási Megállapodásának
módosításához
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: 5 fő.
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A képviselő-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
meghozta az alábbi határozatát:
27/2018.(II.12.) számú képviselő-testületi határozat:
Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Kéthely és Környéke Szociális Társulás Társulási Megállapodásának
módosításáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Képviselő-testület a Társulási Megállapodás módosítását, az előterjesztéshez
mellékelt formában elfogadja.
Felelős: Tüske Gáborné polgármester
Határidő: azonnal
6.) Előterjesztés a Reménysugár a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért és a
Betegekért Alapítvány pénzügyi támogatási kérelmének elbírálásához
Előadó: Tüske Gáborné
polgármester
(előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Petkess Kornélné képviselő
Információi szerint kormányzati cél a kórházak működésének javítása. Véleménye szerint
nem a Balatonújlaki Községi Önkormányzat feladata a kórházak megfelelő eszközellátáshoz
való hozzájárulás nyújtása.
Miután az előterjesztéshez további hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés
szerinti határozati javaslatot bocsátotta szavazásra polgármester.
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő.
A képviselőtestület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
28/2018. (II.12.) számú képviselő-testületi határozat:
Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Reménysugár a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért és a
Betegekért Alapítvány pénzügyi támogatási kérelmét megtárgyalta,
mely alapján a testület úgy döntött, hogy a szervezet részére pénzügyi
támogatást nem nyújt.
A képviselő-testület felkéri Tüske Gáborné polgármestert,
hogy döntéséről értesítse a szervezetet.
Felelős: Tüske Gáborné polgármester
Határidő: 2018. február 15.
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7.) Előterjesztés a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről
szóló 16/2014.(IX.25.) önkormányzati rendelet módosításához
Előadó: Tüske Gáborné
polgármester
(előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Tüske Gáborné polgármester
Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 16/2014. (IX.25.) önkormányzati
rendeletével szabályozta a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíját, mely azóta változatlan
összegű. A községi önkormányzat jelenlegi teherbíró képessége lehetővé teszi, hogy a tiszteletdíj
mértékét a testület megemelje, melyre 50 e Ft/hó/fő mértékben tesz javaslatot.
A polgármesterek, alpolgármesterek tiszteletdíját az önkormányzati törvény 2017. január 1.
napjával való módosítása már megemelte, akkor a képviselők tiszteletdíjának rendezése
elmaradt. Az érintett 3 fő képviselő, az ügyrendi és szociális bizottság munkájában is részt vesz,
számukra a bizottsági munka szinte havi elfoglaltságot jelent.
Indítványozta, hogy az új rendelet 2018. március 1-jén lépjen hatályba.
Nagy Gáborné jegyző
Ismertette a testület tagjaival a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjára vonatkozó
szabályokat, melyet a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (Mötv.) 35. §-a szabályozza, a következők szerint:
„35. § (1) A képviselő-testület az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a
bizottság tagjának, a tanácsnoknak rendeletében meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni
juttatást állapíthat meg.
(2) Ha az önkormányzati képviselő tanácsnok, önkormányzati bizottság elnöke vagy tagja,
számára magasabb összegű tiszteletdíj is megállapítható. Az önkormányzati képviselő számára
történő tiszteletdíj megállapítása nem veszélyeztetheti az önkormányzat kötelező feladatai
ellátását.
(3) Az önkormányzati képviselőnek a képviselő-testület képviseletében vagy a képviselőtestület, továbbá a polgármester megbízásából végzett tevékenységével összefüggő, általa
előlegezett, számlával igazolt, szükséges költsége megtéríthető. A képviselői költségek
kifizetését a polgármester engedélyezi.
(4) Az önkormányzati képviselő tiszteletdíja és egyéb juttatása közérdekből nyilvános adat.”
A tiszteletdíj mértékének nincs jogszabályi felső határa, annak az önkormányzat
teherbíróképessége szab határt. A képviselői tiszteletdíj mértékének emelésével egyetért,
hiszen az érintett képviselők egyben bizottsági tagok, ezáltal többletmunkát is végeznek.
Azonban az 50 e Ft/fő/hó mértéket egy kicsit magasnak tartja, véleménye szerint az arányos
emelés 35 e Ft/fő/hó lenne. A polgármester által javasolt mérték az eddigi tiszteletdíjakhoz
képest mintegy 800 e Ft többletkiadást igényel a községi önkormányzat 2018. évi
költségvetésében, míg 1.162 Ft többletköltséget okoz majd a 2019. évi költségvetésben.
Virág László alpolgármester
Egyetért és támogatja a polgármester képviselői tiszteletdíj mértékére irányuló javaslatát;
a képviselők megdolgoznak ezért a díjazásért.
Muszti Csaba képviselő
Nem támogatja tiszteletdíj mértékének emelését. 2014. évben tiszteletdíj nélkül is vállalta
volna megbízatását.
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Az előterjesztéshez további hozzászólás és kérdés nem hangzott el.
A rendeletalkotásnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő.
A képviselő-testület egyhangúlag, 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett megalkotta
az alábbi rendeletét:
5/2018.(II.13.) önkormányzati rendelet:
Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről
szóló 16/2014.(IX.25.) önkormányzati rendelet módosítására
megalkotta az 5/2018.(II.13.) önkormányzati rendeletet a tervezetnek
megfelelően, változatlan tartalommal.
(Rendelet szövegét lásd mellékletben.)
8.) Előterjesztés az alpolgármester részére jutalom megállapításához
Előadó: Tüske Gáborné
polgármester
(előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete)
Tüske Gáborné polgármester
Indítványozta, hogy a képviselő-testület Virág László alpolgármester részére 2017. évben
végzett munkája elismeréseként, egyszeri 600 e Ft jutalomban részesítse.
Az Mötv. lehetőséget ad jutalom megállapítására. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény 225/H. § (1) bekezdése meghatározza az adható jutalom mértékét, mely évente
6 havi illetménynek felel meg.
Virág László alpolgármester havi tiszteletdíjának mértéke 105 e Ft.
Nagy Gáborné jegyző
Ismertette a testület tagjaival a polgármesterek, társadalmi megbízatású polgármesterek
illetményére vonatkozó szabályokat, melyet a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 71. §-a szabályoz. 2017. január 1-től a polgármester
illetménye az államtitkár illetményének (997.170.- Ft) meghatározott %-ával egyezik meg.
Az illetmény és a költségtérítés mértékét a törvény tételesen meghatározza, mely 501-1500 fő
közötti település esetén az államtitkár illetményének 40%-a, társadalmi megbízatású
polgármester esetén ennek az 50%-ával egyezik meg.
Az Mötv. 80. § (2) bekezdése értelmében a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíja
nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 90%-át.
A társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 2017. január 1. napjától 199.450 Ft, az
alpolgármester tiszteletdíja 105.000,- Ft.
A Képviselő-testület jogszabálytól eltérő mértékű havi illetményt nem állapíthat meg.
Költségátalány megállapítására sincs lehetőség.
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/K. § (1) bekezdése
értelmében, ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a polgármesteren az alpolgármestert, a
megyei közgyűlés elnökét, alelnökét, a főpolgármestert, a főpolgármester-helyettest is érteni
kell.
Virág László alpolgármester
Bejelentette a napirendi pont keretében személyes érintettségét, kérve a képviselő-testületet,
hogy a döntéshozatalból való kizárásáról hozzon döntést.
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A képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy Virág László alpolgármestert, a döntéshozatalból nem zárja ki.
Miután az előterjesztéshez további hozzászólás és kérdés nem hangzott el, az előterjesztés
szerinti határozati javaslatot bocsátotta szavazásra polgármester.
A határozathozatalnál jelen lévő képviselők száma: 5 fő.
A képviselőtestület 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
29/2018. (II.12.) számú képviselő-testületi határozat:
Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Virág László alpolgármester részére 2017. évben végzett
munkája értékelése alapján, tevékenysége elismeréseként
5,72 havi tiszteletdíjának megfelelő összegű 600 e Ft jutalmat
állapít meg.
A jutalom forrását a 2018. évi költségvetés általános tartaléka
terhére biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester hogy a
jutalom kifizetéséről gondoskodjon.
Felelős: Tüske Gáborné polgármester
Határidő: 2018. 02.28.

Tüske Gáborné polgármester
Megköszönte a megjelenést.
Miután további napirend és hozzászólás nem volt a polgármester a nyilvános ülést bezárta.
k.m.f.
Tüske Gáborné
polgármester

Nagy Gáborné
jegyző
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