
 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

8254, Kékkút Fő utca 5. 

 06/87-563-055 

 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

FELVÉVE KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- 

 

TESTÜLETÉNEK 

 

2008. OKTÓBER 10-ÉN (PÉNTEKEN) MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI  

 

NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 

 

A felvétel ideje:    2008. október 10. (péntek) 

      08:00 órai kezdet 

 

A felvétel helye:    Kékkút, Fő utca 5. 

    Polgármesteri Hivatal ülésterme 

 

Tárgy: Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli nyilvános ülése 

 

Az ülés vezetője:    Pék László polgármester 

 

Az ülésen jelen vannak: 

- Vasáros István alpolgármester 

- Tóth Józsefné települési képviselő 

- Kardosné Csaba Gyöngyi települési képviselő 

 

Tanácskozási joggal megjelent: dr. Szabó Tímea, körjegyző 

 

Jegyzőkönyvvezető:  Takács Katalin 

 

Pék László, polgármester miután köszöntötte az ülésen megjelenteket, megállapította, hogy 

négy testületi tag jelen van, így az ülés határozatképes. Ezt követően az ülést megnyitotta. 

 

Pék László, polgármester Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 1/2004. (I. 16.) rendelete 8.§ (4) bekezdésében foglaltaknak 

megfelelően tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait a rendkívüli ülés összehívásának okáról: 

A Kővágóörsi Napköziotthonos Óvodánál feladatmegszűnés miatt létszámcsökkentés volt, 

mely 1 főt érintett. Kővágóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújtott 

be a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatására. Mint ahogy ez 

már a korábbiakban is előfordult, most is elfeledkeztek arról, hogy az óvoda fenntartására 

társulást hoztunk létre, így nem értesítettek, amikor ők erről és a pályázaton való részvételről 



 2 

határoztak. A pályázati eljárás során hiánypótlásra hívták fel őket, mely szerint szükségük van 

testületünk beleegyezésére. A hiánypótlással érintett anyagot ma reggel kilenckor viszik 

Veszprémbe. Minderről szerdán délután értesültünk.  

Fentiekre tekintettel került sor a képviselők sürgősséggel, telefonon történő összehívására. 

 

Ezt követően indítványozta a Képviselő-testülettől az ülés napirendi pontjának elfogadását: 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az ülés napirendi pontját 4 igen 

szavazattal elfogadta. 

 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

71/2008. (X.10.) HATÁROZATA 

 

A 2008. október 10-i ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. október 10-i 

rendkívüli nyilvános ülésének napirendjét az alábbiak szerint 

határozza meg: 

 

I. A Kővágóörsi Napköziotthonos Óvoda dolgozói létszámának 

csökkentéséről  

Előadó: Pék László, polgármester  

 

 

A NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

 

I. A Kővágóörsi Napköziotthonos Óvoda dolgozói létszámának csökkentéséről  

Előadó: Pék László, polgármester 

 

Pék László, polgármester: Mint ahogy a bevezetőben elmondtam, határozatot kell hoznunk, 

hogy egyetértünk-e a Kővágóörsi Napköziotthonos Óvodánál feladatmegszűnés miatt történt 

létszámcsökkentéssel valamint arról, hogy felhatalmazzuk Kővágóörs község polgármesterét, 

hogy nyújtson be pályázatot a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások 

támogatására. A feladatmegszűnés időpontja 2008. február 03. A létszámcsökkentést az 

indokolja, hogy az óvodai intézményi étkeztetést, a munkahelyi vendéglátást és a szociális 

étkeztetést 2008. február 04. napjától nem az óvoda konyháján kívánták ellátni. 

Van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban? 

 

Kérdés nem volt.  

 

Pék László, polgármester: Aki az előbb elmondottakkal egyet tud érteni, kérem, 

kézfeltartással jelezze. 

 

Kékkút község Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:  
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KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

72/2008. (X. 10.) HATÁROZATA 

 

A Kővágóörsi Napköziotthonos Óvoda dolgozói létszámának csökkentéséről 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a 

Kővágóörsi Napköziotthonos Óvodánál feladatmegszűnés miatt 

történő létszámcsökkentéssel, mely 1 főt érint. A feladatmegszűnés 

időpontja 2008. február 03. A létszámcsökkentést az indokolja, hogy 

az óvodai intézményi étkeztetést, a munkahelyi vendéglátást és a 

szociális étkeztetést 2008. február 04. napjától nem az óvoda 

konyháján kívánja ellátni. A létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen 

foglalkoztatott – jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának 

megszakítás nélküli – foglalkoztatására az önkormányzatnál, 

költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az 

előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új 

álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében 

a pályázó fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs lehetőség. A 

Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi 

CXXVII. törvény 5. számú mellékletének 9. pontja szerinti pályázat 

keretében e foglalkoztatott után támogatásban még nem részesült 

önkormányzatunk. 

A létszámcsökkentés előtti létszámkeret a közös fenntartású 

napköziotthonos óvodánál 5 fő. 

A létszámcsökkentés utáni létszámkeret 4 fő. 

A képviselő-testület felhatalmazza Kővágóörs község polgármesterét, 

hogy nyújtson be pályázatot a helyi szervezési intézkedésekhez 

kapcsolódó többletkiadások támogatására. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: a költségvetési törvény szerint 

 

 

Miután egyéb kérdés észrevétel nem hangzott el Pék László, polgármester az ülést 08: 10-kor 

befejezettnek nyilvánította.  

 

K.m.f 

 

    Pék László                                                                                           dr. Szabó Tímea 

  polgármester                                                                                               körjegyző 

 

 


