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Kékkút Község Önkormányzata 

8254 Kékkút, Fő u. 5. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 11-én 11:00 órakor 

megtartott 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 

 

Nagy Éva jegyzőkönyvvezető 

 

Pék László, polgármester: Tisztelettel köszönt mindenkit a testületi ülés alkalmával. Külön 

köszönti Rausz István urat a Tapolcai Rendőrkapitányság megbízott vezetőjét, és Horváth 

József urat, aki a Badacsonytomaji Rendőrőrs vezetője. 3 testületi tag jelen van, így az ülés 

határozatképes. 

Ezt követően az ülést megnyitotta, indítványozta a Képviselő-testületnek az ülés napirendi 

pontjának elfogadását.  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az ülés napirendi pontját 3 igen 

szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

31/2012. (V. 11.) HATÁROZATA 

 

A 2012. május 11-i nyilvános ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő – testülete a 2012. május 

11-i nyilvános ülésének napirendjét az alábbiakban határozza meg:  

 

I. Közrendvédelmi beszámoló 

Előadó: Pék László, polgármester 

II. A 2011. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása 

Előadó: Pék László, polgármester 

III. A 2011. évi zárszámadás elfogadása 
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Előadó: Pék László, polgármester   

IV. Éves ellenőrzési jelentés 

Előadó: Pék László, polgármester   

V. Védőnői szolgálat 2011. évi költségvetési beszámolójának 

elfogadása 

Előadó: Pék László, polgármester   

VI. Beszámoló a Révfülöpi Szociális Szolgálat 2011. évben végzett 

munkájáról 

Előadó: Pék László, polgármester   

VII. A Révfülöp Szociális Alapszolgáltató Társulás Társulási 

Megállapodása és a Szociális Szolgáltató Alapító Okirata módosítása 

Előadó: Pék László, polgármester   

VIII. A Révfülöp és Térsége Intézményirányító Társulás Társulási 

Szerződés és a Révfülöpi Általános Iskola Alapító Okirata módosítása 

Előadó: Pék László, polgármester   

IX. Badacsonytomaji Rendőrőrs felújításának támogatása 

Előadó: Pék László, polgármester   

X. Likvid hitel igénybevétele 

Előadó: Pék László, polgármester   

XI. Az állattartásról szóló rendelet módosításának egyeztetése 

Előadó: Pék László, polgármester   

XII. A Kővágóörsi Napköziotthonos Óvoda 2011. évi költségvetése 

módosítása, 2011. évi zárszámadása 

Előadó: Pék László, polgármester   

XIII. Vegyes ügyek 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

 

I. Közrendvédelmi beszámoló 

Előadó: Pék László, polgármester 

 

Pék László, polgármester: Felkéri Horváth Józsefet pár szóban ismertesse a beszámoló 

tartalmát.  

 

Horváth József: Nem kíván hozzáfűzni, viszont a rendőrkapitány úr mondana pár szót.  

 

Rausz István, rendőrkapitány: Röviden szeretne pár dolgot elmondani. Látogatásának 

elsősorban az a célja, hogy bemutatkozzon a településen. Megnyugtató, hogy van olyan 

település, ahol a bűncselekmény fertőzöttsége minimális, sajnos nem így van ez a többi 

területen. Mindenkit köszönt, Rausz István rendőr alezredes, pár hónapig itt van a területen, 

mint a Tapolcai Rendőrkapitányság megbízott vezetője. Vannak gondjaik, nincs megelégedve 

a közbiztonsággal és a közrenddel, de ez a rendőrség belső dolga. A környéken jónak 

mondható a közbiztonság, hála a kollégák munkájának szeretné, ha ez a jövőben is így 

maradna. Szeretné, ha úgy tekintenének a területen szolgálatot teljesítő rendőrökre, mint akik 

szolgáltatást nyújtanak, a településeken élőkért vannak. Vannak bizonyos ellenőrzési 

kötelezettségeink, amiknek eleget kell tennünk ez általában ellenérzést szül a lakosság körében. 

Az országban találkozni lehet olyan rendőri intézkedésekkel, melyek a rendőrségnek nem a 

szolgáltató oldalát erősítik, hanem elsősorban a szankciókat. Tudomásul kell venni, hogy a 

rendőrségnek ez is a feladata. Sajnos a szabálysértési törvény, általában a szabálysértésekkel 
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kapcsolatos dolgok változtak, ezekben az ügyekben az intézkedő rendőrnek nincs mérlegelési 

lehetősége, nem tud semmit tenni annak érdekében, hogy ezen a területen enyhébb 

intézkedésekre kerüljön sor. Ezzel kell általában a lakosságnak szembesülnie.  

Az szolgáltatás, közbiztonság területén, amit nyújtani tudunk, reméljük megelégedésükre fog 

szolgálni. Igyekeznek a kis településen is ugyanazt a szolgáltatást nyújtani, mint egy nagy 

településen, a település nagysága, illetve a lakosságszám nagysága miatt egy település sem 

szenvedhet hátrányt. Kéri a képviselőket, és a területen élőket, hogy akinek bármilyen 

problémája van, írják meg részére, az őszinte beszéd híve, nem szokott udvariaskodni senkivel 

sem. Igyekeznek minden megkeresésre azonnal reagálni. Ha már így alakult, ha már a 

bírságolás rendszere országosan így alakult, akkor legalább azt a területet, melyet a rendőrség 

tud befolyásolni, azt tegyük úgy, ahogy elvárják tőlünk. Vannak olyan területek, ahol egyik 

pillanatról a másikra célpontjaivá válik a bűncselekmény elkövetői számára, azt azonnal fel 

kell számolni, mert ha nem az, negatívan hat a lakosságra. Fontosnak tartja az egymásra 

odafigyelést is. A rendőrség maga különböző szituációkkal szembesül a különböző 

időszakokban. Nem szeretné, hogy ha a rendőrök riasztanák el az ide látogatókat.  

Arra biztat mindenkit, hogy nyugodtan keressék meg, ha gondjuk, problémájuk van, ha nem 

rendőrségi a probléma, amivel megkeresik, akkor is forduljanak hozzá bizalommal, megpróbál 

segíteni.  

A rendőrök annyit lesznek a településen, amennyit szükséges, és amennyiszer kérik, tehát 

kérhetik is a rendőrök segítségét, ha soknak tartják, azt is jelezhetik számára. Nem cél a 

lakosság piszkálása. A közbiztonság rendben van, maradjon is így, elégedett a rendőrös 

tevékenységével. Kéri, hogy fogadják el a kollégák által előterjesztett beszámolót.  

 

Pék László, polgármester: A rendőrséggel nagyon jó a kapcsolat, rendszeresen jelen vannak a 

településen. Tartottak az időseknek tájékoztatót arról, hogy hogyan lehet megelőzni a 

különböző betöréseket, besurranó tolvajlásokat. Azok az esetek, melyek a nyár folyamán 

előfordulnak, azt lehet mondani, hogy gondatlanságból történnek. A nyaraló tulajdonosok 

megjönnek a nagy értékű autóikkal, melyeknek az ajtaját nem zárják, illetve az ablakokat is 

lehúzva tartják. A településen levő házak hosszú házak, hátul vannak az udvarban, elöl pedig 

minden tárva-nyitva, csak az nem megy be, aki nem akar. Az elmúlt időszakban mindegyik 

sértettel beszélt, és elismerték hogy ez az ő hibájukból történt. Ez a pár eset is felelőtlenségből 

adódott, a tulajdonosok elég nagy károkat okoztak maguknak ezzel.  

Valóban korrekt a kapcsolat a rendőrséggel, és ami az előbb itt elhangzott, hogy a lakosság ezt 

esetleg zaklatásnak venné, ez nem így van. Abszolút pozitívan viszonyul a lakosság a rendőri 

jelenléthez, ha van probléma szólni fogunk, teljesen normális a kapcsolat, az elérhetőségek a 

rendelkezésünkre állnak, és ha valami gond, probléma adódna jelentkezni fogunk.  

Kéri a képviselőket hogy, aki a közrendvédelmi beszámolót el tudja fogadni, kézfeltartással 

jelezze.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
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KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

32/2012. (V. 11.) HATÁROZATA 

 

A közrend és a közbiztonság helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolcai 

Rendőrkapitányság beszámolóját Kékkút település közrend és 

közbiztonsági helyzetéről elfogadja.  

 

Pék László, polgármester: Köszöni a megjelenést a rendőrség képviselőinek.  

Ezt követően Rausz István és Horváth József eltávozott. 

 

II. A 2011. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása 

Előadó: Pék László, polgármester 

 

Pék László, polgármester: Az anyagot mindenki megkapta, át tudta tanulmányozni. Kérdése 

van valakinek?  

 

dr. Szabó Tímea, körjegyző: Annyit szeretne hozzátenni, hogy mikor volt az együttes ülés, 

akkor a Kékkút-Mindszentkálla Körjegyzőségnél korrigálásra volt szükség. Ez maga után 

vonzotta, hogy itt is korrigálásra volt szükség. Gyakorlatilag az a két melléklet, ahol a 

körjegyzőség van azt kellett javítani ugyanarra, amit az együttes ülésen elfogadtunk. Ez maga 

után vonja majd a mérleg tételeinek a javítását, ami az 1. melléklet, mert az ugye együtt 

tartalmazza a Körjegyzőséget és az Önkormányzatot.   

 

Pék László, polgármester: Aki a jegyző asszony által tett kiegészítéssel ezt el tudja fogadni, 

kéri, kézfeltartással jelezze.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

4/2012. önkormányzati rendelete 

 

A 2011. évi költségvetésről szóló 1/2011. (III. 08.) önkormányzati  

rendelete módosításától 

 

 

III. A 2011. évi zárszámadás elfogadása 

Előadó: Pék László, polgármester   

 

Pék László, polgármester: Anyagot mindenki megkapta. Kérdés, javaslat van?  

 

dr. Szabó Tímea, körjegyző: Ennél a napirendi pontra is vonatkozik ugyanaz, mint az előző 

napirendnél.  

 

Pék László, polgármester: Aki a zárszámadást el tudja fogadni, kéri, kézfeltartással jelezze.  
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Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  

 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

5/2012. önkormányzati rendelete 

 

A 2011. évi zárszámadásáról 

 

 

IV. Éves ellenőrzési jelentés 

Előadó: Pék László, polgármester   

 

Pék László, polgármester: Mint az anyagból kiderül az elmúlt évben nem volt semmiféle 

ellenőrzés, ami az Önkormányzatot érintette volna. Most zajlik a belső ellenőrzés, de az már az 

idei évre vonatkozik.  

 

dr. Szabó Tímea, körjegyző: Ami a körjegyzőséget érintette ellenőrzés a múlt évben, az 

benne volt a körjegyzőségi beszámolóban.  

 

Pék László, polgármester kéri hogy, aki a belső ellenőrzési jelentést el tudja fogadni, 

kézfeltartással jelezze.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

33/2012. (V. 11.) HATÁROZATA 

 

Az éves ellenőrzési jelentés elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évről 

készült éves ellenőrzési jelentést elfogadja. 

 

V. Védőnői szolgálat 2011. évi költségvetési beszámolójának elfogadása 

Előadó: Pék László, polgármester   

 

Pék László, polgármester: Anyagot a képviselők megkapták, változás nem történt, aki el 

tudja fogadni, kéri, kézfeltartással jelezze.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
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KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

34/2012. (V. 11.) HATÁROZATA 

 

A védőnői szolgálat 2011. évi költségvetési beszámolója jóváhagyásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a védőnői szolgálat 

2011. évi költségvetési beszámolóját jóváhagyja.  

 

Utasítja a polgármestert, hogy a döntésről Köveskál polgármesterét 

tájékoztassa. 

 

Felelős: Pék László, polgármester 

Határidő: 2012. május 31.  

 

 

VI. Beszámoló a Révfülöpi Szociális Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról 

Előadó: Pék László, polgármester   

 

Pék László, polgármester: Szomjas Erzsébet megküldte az anyagot, mindenki 

áttanulmányozta. A tavalyi évben voltak kisebb súrlódások a költségvetéssel kapcsolatban, ez 

az idei évben korrigálásra került. Azt a munkát, amit végeznek azt a gondozónő véleménye 

szerint jól ellátta. Panasz nem érkezett, javasolja ennek elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

35/2012. (V. 11.) HATÁROZATA 

 

A Révfülöpi Szociális Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról 

 szóló beszámoló elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Révfülöpi Szociális 

Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja.  

 

 

VII. A Révfülöp Szociális Alapszolgáltató Társulás Társulási Megállapodása és a 

Szociális Szolgáltató Alapító Okirata módosítása 

Előadó: Pék László, polgármester   

 

Pék László, polgármester: Megkéri a jegyző asszonyt, pár szóban ismertesse miről van szó.  

 

dr. Szabó Tímea, körjegyző: Összefoglalóan annyi, hogy alapvetően a jogszabályi változások 

kerültek átvezetésre a dokumentumokon, mivel az év elején majdnem minden módosult. Ezt 

vezette át a révfülöpi jegyző asszony és ezt a Társulási Tanács el is fogadta.  

 

Pék László, polgármester: Aki a Társulási megállapodás módosítását el tudja fogadni, 

kézfeltartással jelezze. 
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Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

36/2012. (V. 11.) HATÁROZATA 

 

A Révfülöp Szociális Alapszolgáltató Társulás Társulási Megállapodás 

 módosításának jóváhagyásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Révfülöp Szociális 

Alapszolgáltató Társulás Társulási Megállapodás módosítását a tervezetben 

foglalt tartalommal jóváhagyja. 

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Horváth Dezső, polgármester 

Határidő: 2012. május 31. 

 

 

Pék László, polgármester: Aki az Alapító Okirat módosítását el tudja fogadni, kéri, 

kézfeltartással jelezze. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

37/2012. (V. 11.) HATÁROZATA 

 

A Révfülöp Szociális Szolgáltató Alapító Okirata  

 módosításának jóváhagyásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális Szolgálat 

Alapító Okiratának módosítását a tervezetben foglalt tartalommal 

jóváhagyja. 

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Pék László, polgármester 

Határidő: 2012. május 31. 
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VIII. A Révfülöp és Térsége Intézményirányító Társulás Társulási Szerződés és a 

Révfülöpi Általános Iskola Alapító Okirata módosítása 

Előadó: Pék László, polgármester   

 

Pék László, polgármester: Az anyagot a képviselők megkapták, akkor itt is jogszabályi 

változások kerültek átvezetésre. Kéri, aki a Társulási Szerződés módosítását el tudja fogadni, 

kézfeltartással jelezze.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

38/2012. (V. 11.) HATÁROZATA 

 

A Révfülöp és Térsége Intézményirányító Társulás Társulási Szerződés  

módosításának jóváhagyásáról 
 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Társulási Szerződés 

módosítását a tervezetben foglalt tartalommal jóváhagyja. 

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: Horváth Dezső, polgármester 

Határidő:  2012. május 31. 

 

Pék László, polgármester: Aki az Alapító Okirat módosítását el tudja fogadni, kézfeltartással 

jelezze. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

39/2012. (V. 11.) HATÁROZATA 

 

Az Általános Iskola Alapító Okirata módosításának jóváhagyásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Általános 

Iskola Alapító Okiratának módosítását a tervezetben foglalt 

tartalommal jóváhagyja. 

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: Horváth Dezső, polgármester 

Határidő: 2012. május 31. 
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IX. Badacsonytomaji Rendőrőrs felújításának támogatása 

Előadó: Pék László, polgármester   

 

Pék László, polgármester: A kapitány úr írt neki egy e-mailt, mert egy éve átadták az új 

badacsonytomaji rendőrőrsöt. Átköltöztek a rendőrök oda, és onnan van a szolgálat teljesítés. 

Viszont a nyár folyamán a révfülöpi őrsöt szeretnék rendbe hozni, mert jönnek a külsősök, 

akik a nyáron itt teljesítenek szolgálatot, és hogy kultúrált körülmények között lehessenek. 

Arra kértek, nem pénzbeli segítséget kértek, hanem festéket, ecsetet elsősorban eszközöket. 

Beszélt a többi polgármesterrel, mivel minket annyira nem érint egy jelképes összeggel 

10.000 Ft értékű festékvásárlással támogassuk őket. Már jelezte feléjük, hogy festékkel 

támogatja az Önkormányzat őket, azt már ők megszervezik, hogy ki viszi el a festéket. Aki 

ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

40/2012. (V. 11.) HATÁROZATA 

 

A Tapolcai Rendőrkapitányság támogatás iránti kérelméről 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolcai Rendőrkapitányság támogatás 

iránti kérelmét megtárgyalta, és e tárgyban az alábbi döntést hozta: 

 

 A Révfülöpi Rendőrőrs felújítását 10.000 Ft értékű festékanyaggal támogatja. 

 

Utasítja a polgármestert, hogy a támogatás átadása érdekében szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 

 

Felelős: Pék László, polgármester 

Határidő: 2012. május 31. 

 

X. Likvid hitel igénybevétele 

Előadó: Pék László, polgármester   

 

Pék László, polgármester: Mint tudják a képviselők erről már döntöttünk az év elején. Itt 

szintén törvényi változások történtek, és hogy az önkormányzatoknak bizonyos hiteligénylés 

fölött engedélyt kell kérni.  

 

dr. Szabó Tímea, körjegyző: Kormányengedélyt kell kérni, de ez gyakorlatilag az 

Államkincstáron keresztül megy.  

 

Pék László, polgármester: Erről nagyobb léptékű hitel esetén van szó, illetve a 

költségvetésnek bizonyos százalékának arányában lehet hitelt felvenni, úgyhogy mi az 5 

milliós hitellel bőven beleférünk.  

 

dr. Szabó Tímea, körjegyző: Úgy hoztunk döntést, hogy december végéig, de mivel 

módosultak a jogszabályok, a bank nem mert újból hitelt adni, és vártak a bankszövetség 
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állásfoglalására, és először úgy adtak likvidhitelt, hogy március végéig, aztán azt 

meghosszabbították május végéig, és most megjött az állásfoglalás és az új határozat mintájuk 

és azért kell most újra meghozni, hogy megfeleljünk a szabályoknak, illetve az ő előírásuknak 

és így meglesz, amit már az év elején eldöntöttünk, azzal, hogy december 21-ig kapunk hitelt, 

mivel december 31-ig nem adnak.  

 

Pék László, polgármester: Nekünk nem májusban kell a pénz, hanem júliusban, hogy 

szeptemberig kitartsunk, ha esetleg nem lenne pénzünk, mivel a tavalyi história kicsit 

meggyengített minket. Reméljük nem lesz rá szükség. Aki egyet ért azzal, hogy ezt az 5 millió 

forintos likvidhitelt meghosszabbítsuk december 21-ig, kézfeltartással jelezze.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

41/2012. (V. 11.) HATÁROZATA 

 

Folyószámla hitelkeret igénybevételéről 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy 2012. május 31-étől  

2012. december 21-ig terjedő futamidőre 5. 000. 000 Ft összegű folyószámla hitelkeret 

megnyitását kezdeményezi az Önkormányzat bankszámláját vezető OTP Bank Nyrt-nél. 

 

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.  

 

A Képviselő-testület a hitel fedezetéül az OTP Bankra engedményezi a költségvetési 

támogatásból, a helyben maradó személyi jövedelemadóból, gépjárműadóból, a települési 

önkormányzatok jövedelemkülönbségének mérséklését szolgáló támogatásból, normatív 

hozzájárulásból, támogatásból és a helyi adókból származó bevételeit, továbbá inkasszójogot 

biztosít valamennyi azon önkormányzati fizetési számláira és alszámláira, ahol ezt jogszabály 

nem zárja ki. 

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a hitelfelvétel ügyében eljárjon, a hitelszerződést, és a 

kapcsolódó biztosítéki szerződéseket, felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást aláírja az 

Önkormányzat képviseletében.  

 

Felhatalmazza a polgármestert 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. május 31.  

- egyebekben: folyamatos 
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XI. Az állattartásról szóló rendelet módosításának egyeztetése 

Előadó: Pék László, polgármester   

 

Pék László, polgármester: Kékkútnak van egy ilyen rendelete, ezt kell módosítani. Úgy 

beszéltük meg, hogy tulajdonképpen a táblázatban szereplő számok hellyel-közzel jók lesznek. 

Azt kell megbeszélni, hogy melyik állatfajtánál mennyi legyen a maximálisan tartható létszám.  

Baromfi?  

 

Vasáros István, alpolgármester: 50 fölött legyen területen kívül.  

 

dr. Szabó Tímea, körjegyző: Lakott területen a belterületet értjük?  

 

Pék László, polgármester: Igen, külterületen annyit tart, amennyit akar, belterületen viszont 

csak 50 db-ig tarthat. Nyúl esetében hogyan legyen?  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi, települési képviselő: 50 egyed alatt belterületen, külterületen több 

lehet.  

 

Pék László, polgármester: Sertés? 

 

Vasáros István, alpolgármester: Belterületen 1-5 db-ra gondolt. 6-tól lakott területen kívül.  

 

Dr. Szabó Tímea, körjegyző: Ez így rendben lesz? Nincs olyan, aki a lakosság körében 

esetleg többet tart?  

 

Vasáros István, alpolgármester: Tudomásuk szerint nincs.  

 

Pék László, polgármester: Akkor legyen 10 belterületen. Szarvasmarha?  

 

Vasáros István, alpolgármester: Az maradhat. 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi, települési képviselő: Legyen kettő.  

 

Pék László, polgármester: Akkor szarvasmarha belterületen 2, ez felett csak külterületen lehet 

tartani. Ló.  

 

Vasáros István, alpolgármester: Kettő.  

 

dr. Szabó Tímea, körjegyző: Jelenleg bármennyi tartható.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi, települési képviselő: Kütyüben mennyi van? 

 

Pék László, polgármester: négy. Legyen 5 db. Kecske, juh? 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi, települési képviselő: Legyen belterületen 5, a felett meg már csak 

külterületen lehessen tartani.  

 

Pék László, polgármester: Akkor összefoglalva baromfi 1-50 belterület, afölött külterület, 

nyúl: 1-50, sertés 1-5, szarvasmarha 1-2, ló: 1-5, kecske 1-5-ig.  
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dr. Szabó Tímea, körjegyző: Akkor ez lesz a módosítás iránya, ennek megfelelően fogja 

előkészíteni a rendelet tervezetet.  

 

Pék László, polgármester: Aki egyetért ezzel a módosítási iránnyal, kézfeltartással jelezze.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

42/2012. (V. 11.) HATÁROZATA 

 

Az állattartásról szóló rendelete módosításának előkészítéséről 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy állattartásról szóló 

rendeletét az elhangzottak szerint kívánja módosítani. 

Utasítja a jegyzőt a rendelet-tervezet előkészítésére. 

 

Felelős: dr. Szabó Tímea, körjegyző 

Határidő: következő tervezett testületi ülés 

 

XII. A Kővágóörsi Napköziotthonos Óvoda 2011. évi költségvetése módosítása, 2011. évi 

zárszámadása 

Előadó: Pék László, polgármester  

 

Pék László, polgármester: Az anyagot a képviselők megkapták, áttanulmányozták. Aki el 

tudja fogadni az óvoda költségvetésének a módosítását, és a zárszámadást kézfeltartással 

jelezze.  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

43/2012. (V. 11.) HATÁROZATA 

 

A Kővágóörsi Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 

 2011. évi költségvetési beszámolójának, valamint 2011. évi költségvetése  

módosításának jóváhagyásáról 
 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kővágóőrsi 

Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2011. évi költségvetési 

beszámolóját, valamint 2011. évi költségvetése módosítását 

jóváhagyja. 

Utasítja a polgármestert, hogy a döntésről Kővágóőrs község 

polgármesterét tájékoztassa.  

 

Felelős: Pék László polgármester 

Határidő: 2012. május 31.  
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XIII. Vegyes ügyek 

 

Pék László, polgármester: Sok mindent nem tervezett elmondani. A közmunkaprogram 

megindult. Kaptunk szerszám vásárlásra 85.000 Ft-ot, kaptak szerszámokat, kesztyűt. Folynak 

a munkálatok. A jövő héten elmegyünk virágot venni. A Virágos Veszprém Megyéért 

versenybe benevezünk, a Virágos Magyarországért versenybe viszont nem nevezünk be.  

Mint láttátok nemsokára elkészül az INFO terminál. Még vannak technikai problémák, internet 

alapon működik, de nem ad lehetőséget internetezésre, viszont a településsel kapcsolatos 

fontosabb információk kerülnek fel majd rá. Egyéb kérdés? 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi, települési képviselő: Májusfa kitáncolás?  

 

Pék László, polgármester: Június közepétől, mert addigra az üdülőtulajdonosok is 

megérkeznek. Lomtalanítást tavaly is június végén volt, egyeztessünk a Remondissal, hogy 

június végén legyen lomtalanítás az idei évben is. Esetleg más valami? Még annyit, hogy 

beszélt az ELIMB képviselőjével, valószínűleg a jövő héten talán megtörténik a munkaterület 

átadás.  

 

dr. Szabó Tímea, körjegyző: Akkor ezt ők intézik?  

 

Pék László, polgármester: Igen, ezt teljesen ők intézik. Egyéb kérdés, hozzászólása van 

valakinek?  

 

Miután egyéb kérdés, hozzászólás nem volt Pék László, polgármester az ülést 11:40-kor 

befejezettnek nyilvánította.  

 

 

 

Kmft. 

 

Pék László        Dr. Szabó Tímea 

polgármester              körjegyző 

 

 


