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Kékkút Község Önkormányzata 

8254 Kékkút, Fő u. 5. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. január 25-én 16:00 órakor 

megtartott rendkívüli testületi üléséről. 

 

Az ülés helye: Kékkút Község Önkormányzata épülete 

             8254 Kékkút, Fő u. 5. 

 

Jelen vannak: Pék László, polgármester 

  Vasáros István, alpolgármester 

  Kardosné Csaba Gyöngyi képviselő 

 

Tanácskozási joggal jelen van: 

  Dr. Szabó Tímea, körjegyző 

 

Takács Katalin jegyzőkönyvvezető 

 

Pék László, polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 

3 fővel jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Kékkút község Önkormányzat 

Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (V. 02.) rendelete 

13. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait a 

rendkívüli ülés összehívásának okáról. A rendkívüli ülést sürgősséggel telefonon hívták össze, 

melynek indoka a járási rendszer véleményezésének határideje, másrészt a likvid hitelhez 

szükséges ügyintézés mielőbbi elindítása. Aki az ismertetett 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-TESTÜLETE 

 

1/2011. (I. 25.) HATÁROZATA 

 

A 2012. január 25-i ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. január 25-i 

rendkívüli ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 

 

 1. A járási rendszer kialakításának véleményezése 

             Előadó: Pék László, polgármester 

 

 2. Folyószámla hitelkeret igénybe vétele 

   Előadó: Pék László, polgármester 
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NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

1. A járási rendszer kialakításának véleményezése 

Előadó: Pék László, polgármester 

 

Pék László, polgármester: Mindenki megkapta az előterjesztést. Kéri a véleményeket, 

javaslatokat. Felhívták a figyelmet, hogy véleményezni lehet a kialakított járási rendszert és 

az elképzeléseket. A véleményezési határidőt január 29-éig kitolták.  

A tapolcai járás, melynek Kékkút is a részét képezné véleménye szerint megfelel a már 

kialakult egységeknek, együttműködéseknek, így javasolja, hogy a tapolcai járás határaival, 

az ahhoz tartozó települések körével fejezze ki egyetértését a képviselő-testület. 

Kérdés, észrevétel, javaslat? 

 

A képviselők a javaslattal egyetértettek. 

 

Dr. Szabó Tímea, körjegyző: A határozati javaslatot az alábbi véleménnyel egészítenék ki: 

A tapolcai járás határaival, az ahhoz tartozó települések körével egyetért a képviselő-testület. 

 

Pék László, polgármester: Aki az ismertetett határozati javaslatot elfogadja, kéri, 

kézfeltartással szavazzon. 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

2/2011. (I. 25.) HATÁROZATA 

 

A járási rendszer kialakításának véleményezéséről 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium által társadalmi egyezetésre bocsátott a járási rendszer kialakításával 

kapcsolatos elképelésekről az alábbi véleményt alakította ki: 

 

A tapolcai járás határaival, az ahhoz tartozó települések körével egyetért. 

 

Utasítja a polgármestert, hogy a határozatot a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 

Területi Közigazgatásért és Választásokért felelős Államtitkársága részére küldje meg. 

 

Felelős: Pék László, polgármester 

Határidő: 2012. január 29.  

 

2. Folyószámla hitelkeret igénybevétele 

Előadó: Pék László, polgármester 

 

Pék László, polgármester: Elmondja, hogy a hitelkeret 2012. február 27-én lejár. 

Véleménye, hogy szükséges újabb hitelszerződés kötése anyagi helyzetükre tekintettel. 

 

Dr. Szabó Tímea, körjegyző: elmondja, hogy az idei évtől az önkormányzatok 

hitelfelvételének szabályai változtak, ahhoz főszabály szerint a kormány engedélye szükséges. 



 3 

Van ez alól néhány kivétel, és a likvid hitel is ebbe a kivételes körbe tartozik. Lényeges, hogy 

likvid hitelnek csak a naptári éven belül visszafizetendő hitel minősül, így a hitel 

szerződésnek legkésőbb 2012. december 31-én le kell járnia. Tekintettel arra, hogy a tavalyi 

évben és az idei év elején a problémát a számunkra negatívan alakult két peres ügy miatti 

fizetési kötelezettség okozza, így az idei évben az adóbevételek beszedésével az egyensúly 

szerinte helyre fog állni, és sikerülni fog a hitelkeret felhasznált részét visszafizetni. 

 

Pék László, polgármester: Aki a határozati javaslatot az előterjesztéssel egyezően elfogadja, 

kéri, kézfeltartással szavazzon. 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
 

3/2012.(I. 25.) HATÁROZATA 

 

Folyószámla hitelkeret igénybevételéről 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy 2012. február 27-étől 

2012. december 31-éig terjedő futamidőre 5. 000. 000 Ft összegű folyószámla hitelkeret 

megnyitását kezdeményezi az Önkormányzat bankszámláját vezető OTP Bank Nyrt-nél, mely 

az alábbi költségekkel jár: 

- kamat: 1 havi BUBOR + 3 % 

- kezelési költség: évi 0,5 % 

- rendelkezésre állási jutalék: évi 1 %. 

 

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatt a költségvetésébe a hitel 

és járulékai visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a fejlesztések előtt betervezi, 

jóváhagyja, és biztosítja.  

 

Felhatalmazza a polgármestert a hitelkeret szerződés megkötésére, és arra, hogy amennyiben 

az Önkormányzat kiadásainak teljesítéséhez ez szükséges, akkor azokat a fenti összegű 

hitelkeret terhére teljesítse. 

 

Felelős: Pék László, polgármester 

Határidő: 

- a hitelkeret szerződés megkötésére: 2012. február 27. 

- egyebekben: folyamatos 

 

Pék László, polgármester: Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el – megköszönve a 

részvételt- az ülést 16:20 órakor bezárta. 

 

kmft. 

 

 

Pék László         Dr. Szabó Tímea 

polgármester               körjegyző 


