Kékkút Község Önkormányzata
8254 Kékkút, Fő u. 5.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. június 29-én 11:00 órakor
megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről.
Helye: Kékkút Község Önkormányzata épülete
8254 Kékkút, Fő u. 5.
Jelen vannak: Pék László polgármester
Vasáros István alpolgármester
Kardosné Csaba Gyöngyi képviselő
Tanácskozási joggal valamennyi napirendnél jelen van:
Dr. Szabó Tímea körjegyző
Kajtár Lászlóné jegyzőkönyvvezető
Pék László, polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület
3 tagja közül 3 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Aki a meghívó szerinti
napirendi pontokat elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
35/2011. (VI. 29.) HATÁROZATA
A 2011. június 29-i ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. június
29-i ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:
1. Révfülöp és Térsége Intézményirányító Társulás Társulási
Szerződése és a Révfülöpi Általános Iskola Alapító Okirata
módosítása
Előadó: Pék László, polgármester
2. Gyermekek szállítására tekintettel működési
megállapítása – Bozzay Pál Általános Iskola (Zánka)
Előadó: Pék László, polgármester

hozzájárulás

3. Kárpátaljai magyar oktatás támogatása
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Előadó: Pék László, polgármester
4. Vegyes ügyek
Előadó: Pék László, polgármester
NAPIREND TÁRGYALÁSA
1. Révfülöp és Térsége Intézményirányító Társulás Társulási Szerződése és a
Révfülöpi Általános Iskola Alapító Okirata módosítása
Előadó: Pék László, polgármester
Pék László, polgármester: Elmondja, hogy Ábrahámhegy község Önkormányzata kilépett a
társulásból.
Dr. Szabó Tímea, körjegyző: Igen. Amit a múltkori testületi ülésen elfogadtak már, közben a
révfülöpi kolléganő egyeztetett a MÁK-kal és kértek átvezetni még jogszabályi módosítások
miatti változásokat. A tartalma ugyanaz, csak jogszabályi változások miatti átvezetések.
Pék László, polgármester: Aki a módosítások elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon.
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
36/2011. (VI. 29.) HATÁROZATA
A Révfülöp és Térsége Intézményirányító Társulás Társulási Szerződése
és a Révfülöpi Általános Iskola Alapító Okiratának módosításáról
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Révfülöp és Térsége Intézményirányító
Társulás Társulási Szerződése és a Révfülöpi Általános Iskola Alapító Okirata módosítását a
tervezetben foglalt tartalommal jóváhagyja.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésről Révfülöp Nagyközség
Jegyzőjét tájékoztassa.
Felelős: Pék László, polgármester
Határidő: haladéktalanul
2. Gyermekek szállítására tekintettel működési hozzájárulás megállapítása –
Bozzay Pál Általános Iskola (Zánka)
Előadó: Pék László, polgármester
Pék László, polgármester: A napirendi ponttal kapcsolatban elmondja, hogy egy tanuló jár
oda iskolába. Költségek csökkentése érdekében 1 évre 14.000 Ft hozzájárulást kérnek.
Dr. Szabó Tímea, körjegyző: Ezt a pénzt, ha közvetlenül a szülő fizetné, akkor is megkapná
közvetlenül az önkormányzattól, így egyszerűbb.
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Pék László, polgármester: Nem volán busz viszi a gyerekeket, hanem bérelt, így olcsóbb.
Aki elfogadja a hozzájárulás megállapítását, kéri, kézfeltartással szavazzon.
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
37/2011. (VI. 29.) HATÁROZATA
Gyermekek szállítására tekintettel működési hozzájárulás megállapításáról
Kékút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Zánka Község Önkormányzata kérésének
megfelelően a Bozzay Pál Általános Iskolába járó egy fő általános iskolás kékkúti gyermek
után a buszköltség megtérítéséhez 2011. évben 14.000 Ft, azaz tizennégyezer forint összegű
működési hozzájárulást állapít meg.
Utasítja a polgármestert, hogy intézkedjen fenti összeg Zánka Község Önkormányzata
Költségvetési elszámolási számlájára való átutalásáról.
Felelős: Pék László, polgármester
Határidő. 2011. augusztus 30.
3. Kárpátaljai magyar oktatás támogatása
Előadó: Pék László, polgármester
Pék László, polgármester: Elolvasta a kérelmet, és tekintettel a szűkös anyagi helyzetre.
Tájékoztatja a testületet, hogy voltak az ügyvéd úrnál a jegyző asszonnyal, sajnos az állapotok
bekövetkeztek, amire gondoltak. Komoly kártérítési igényt kell fizetni. Megjött az e-mail,
egyeztetett a felperesek ügyvédjével. Ez nem is ide tartozik. Kérdezi, hogy a döntésről kell
tájékoztatni a Megyei Önkormányzatot?
Dr. Szabó Tímea, körjegyző: Nem, közölték a számlaszámot, ha a képviselő-testület
támogatást biztosít, akkor az utalás iránt kell intézkedni
Pék László, polgármester: Nem tudják támogatni a kérést, szűkös anyagi helyzetre
tekintettel.
Aki egyetért azzal, hogy a kérést ne támogassák, kéri, kézfeltartással szavazzon.
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
38/2011. (VI. 29.) HATÁROZATA
A kárpátaljai magyar oktatás támogatásáról
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a viski református közösség
arra irányuló törekvését, hogy magyar óvodát hozzon létre, nem támogatja.
4. Vegyes ügyek
Előadó: Pék László, polgármester
Pék László, polgármester: A peres üggyel kapcsolatban megmutatja az e-mailt a
képviselőknek, kérjenek megerősítést, hogy a fellebbezéssel nem fognak élni. A megadott
határidőre sajnálatos módon az összeget átutalják. Nagy valószínűséggel, hogy a másik ügy
áthúzódik őszre. Itt szintén 12 millió forint a követelés, elképzelhető, hogy ez is negatívan
fogja érinteni az önkormányzatot. Perekkel kapcsolatban ennyit szeretett volna tájékoztatásul
elmondani.
A képviselőkkel hamarosan tartanak megbeszélést a költségek átalakításáról, bizonyos
dolgokat el kell vonni, nem tudják tartani a menetet. Meg kell nézni azt is, hogy a 2 milliós
hitel esetleges felemelése szükséges-e?
Sajnálatos módon a Shelltől kaptak egy jelzést, hogy nem fizették ki időben a számlát. Nem
jól mennek a pénzügyi teljesítés terén a dolgok a Körjegyzőségen. Már nem először fordult
elő, a T-mobile is szólt, hogy nem került kifizetésre a számla. A lakosságszámhoz képest
többet fizetnek a közös kalapba, elvárható lenne, hogy ne legyenek ilyen problémák. Kéri a
Körjegyzőséget, vegyék komolyan a számlák teljesítési határidejét. Ez lenne a kérése.
Több kérdés, hozzászólás?
Amennyiben nincs - megköszönve a részvételt – az ülést 11:15 órakor bezárta.

Kmft.
Pék László
polgármester

Dr. Szabó Tímea
körjegyző
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