Kékkút Község Önkormányzata
8254 Kékkút, Fő u. 5.

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 31-én 10:30 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. 3
testületi tag jelen van, így az ülés határozatképes.
Ezt követően az ülést megnyitotta, indítványozta a Képviselő-testületnek az ülés napirendi
pontjainak elfogadását.
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az ülés napirendi pontját 3 igen
szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
44/2012. (V. 31.) HATÁROZATA
A 2012. május 31-i nyilvános ülés napirendjének elfogadásáról
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. május 31-i
nyilvános ülésének napirendjét az alábbiakban határozza meg.
I. Szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezése
Előadó: Pék László, polgármester
II. Állattartási rendelet módosítása
Előadó: Pék László, polgármester
III. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése
Előadó: Pék László, polgármester

IV. Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodása
módosítását jóváhagyó határozat visszavonása
Előadó: Pék László, polgármester
V. Szándéknyilatkozat közös önkormányzati hivatal létrehozásáról
Előadó: Pék László, polgármester
VI. Gázló Környezet- és Természetvédő Egyesület beszámolója
Előadó: Pék László, polgármester
VII. Együttműködési megállapodás a Káli-medence Balaton Turisztikai
Egyesülettel
Előadó: Pék László, polgármester
NAPIREND TÁRGYALÁSA
1. Szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezése
Előadó: Pék László, polgármester
Pék László, polgármester: Gondolja azért volt rá szükség, mert törvényi változások történtek
az év elejétől, de felkéri Dr. Szabó Tímea körjegyzőasszonyt a kiegészítésre.
Dr. Szabó Tímea, körjegyző: Új szabálysértési törvény lépett hatályba április 15-től. Két
nagy változás volt benne, az egyik, hogy eddig jegyzői hatáskörbe tartoztak a szabálysértési
eljárások, most már a Kormányhivatalok járnak el ezekben az ügyekben. A másik, hogy már
helyi rendeletben nem lehet szabálysértési tényállást megállapítani, hanem csak központi
jogszabályban, és ezért május 31-ig hatályon kívül kell helyezni az összes szabálysértési
tényállást. Társadalmi egyeztetésre került a rendelet tervezet, észrevétel nem érkezett.
Pék László, polgármester: Megköszöni a kiegészítést. Kéri a képviselőket, ha senkinek
nincs kérdése, vagy hozzászólása, kézfeltartással jelezze, ha el tudja fogadni az első napirendi
pontot.
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2012. (VI. 09.) önkormányzati rendelete
az egyes helyi önkormányzati rendeletek szabálysértési tényállásainak hatályon kívül
helyezéséről
II. Állattartási rendelet módosítása
Előadó: Pék László, polgármester
Pék László, polgármester: Mint emlékeznek a képviselők, ez az elmúlt ülésen megvitatásra
került, a rendelet tervezet társadalmi egyeztetésre bocsáttatott, ami fent volt az interneten.
Ezzel kapcsolatban érkezett e hozzászólás?

Dr. Szabó Tímea, körjegyző: Észrevétel érkezett, ami arra hívja fel a figyelmet, hogy
október 1-től nem lehet helyi rendeletben tiltani az állattartást, illetve nem lehet azt korlátozni.
Tehát pont ezek a számok, amik most bele lettek véve, illetve ami eddig is bent volt, ezeket
már nem lehet majd alkalmazni. A törvény elolvasására még nem került sor, ezért nem tudja,
hogy lesznek-e központi korlátozások. A véleményező szerint így majd hatályon kívül kell
helyezni az állattartási rendeletet, ez nem egészen így van, hiszen abban védő távolságok és
egyéb szabályok is vannak, de erre majd szeptemberben visszatérnek. Addig lehet így
hatályban a rendelet. A Kormányhivatal is felhívta a figyelmet erre, hogy ez október 1-ig
élhet, illetve a macskatartással és az eb tartással kapcsolatban is született alkotmány bírósági
határozat, ezért felül kell majd vizsgálni a rendeletet, de jelenleg ez így rendben van.
Kardosné Csaba Gyöngyi, képviselő: Kezdeményezi, az
tájékoztatását az állattartási rendelet változásaival kapcsolatban.

ingatlan

tulajdonosok

Pék László, polgármester: Aki az állattartási rendelet módosítást 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

7/2012. (VI. 09.) önkormányzati rendelete az állattartásról szóló 10/2004. (V. 1.)
rendelete módosításáról
III. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése
Előadó: Pék László, polgármester
Pék László, polgármester: Kékkúton ezt a tevékenységet Szarka Teréz Eszter látja el.
Kékkúton fogadóórája nem volt. 2011-ben Kékkút községről senki nem kereste fel, probléma
nem volt. Az értékelést a testületi tagok előzőleg megkapták tanulmányozásra. Kérdés,
észrevétel van-e?
Dr. Szabó Tímea, körjegyző: Az átfogó értékelés a demográfiai adatokkal kezdődik, az
értékelésben úgy szerepel, hogy 2011. 12. 31-én mennyi a lakosság száma, ez elírás, ezek
2011. 01. 01-jei adatok, tehát ezzel a módosítással kellene elfogadni az értékelést. Szarka
Teréz áprilisig dolgozott itt, utána Starcsevics Nikolett látja el e feladatokat.
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 határozatot hozta:

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
45/2012. (V. 31.) HATÁROZATA
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2011. évre vonatkozó átfogó
értékelés elfogadásáról
Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról szóló 2011. évre vonatkozó értékelést elfogadja.
Utasítja a polgármestert, hogy az értékelést küldje meg a Veszprém Megyei Kormányhivatal
Szociális és Gyámhivatala részére.
Felelős: Pék László, polgármester
Határidő: 2012. június 15.
IV. Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodás
módosítását jóváhagyó határozat visszavonása
Előadó: Pék László, polgármester
Pék László, polgármester: Megkéri a jegyző asszonyt, hogy pár szóval tájékoztassa a
képviselő-testületet.
Dr. Szabó Tímea jegyző: A társulási megállapodása módosítására azért volt szükség, hogy
Nyirád is a Tapolcai Kistérséghez tartozzon, viszont időközben a járási rendszer miatt
átszervezések történtek, Nyirád nem a Tapolcai járáshoz fog tartozni, ezért kistérségileg sem
szeretne már ide tartozni, ezért kell ezt a határozatot visszavonni.
Pék László, polgármester: Aki a határozati javaslatot 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
46/2012. (V. 31.) HATÁROZATA
A 64/2011. (XII. 07.) határozata visszavonásáról
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 64/2011. (XII. 07.) határozatát
visszavonja.
Utasítja a polgármestert, hogy a döntésről a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú
Társulását tájékoztassa.
Felelős: Pék László, polgármester
Határidő: 2012. június 15.

V. Szándéknyilatkozat közös önkormányzati hivatal létrehozásáról
Előadó: Pék László, polgármester
Pék László, polgármester: Több tárgyalást is folytattak a környékbeli önkormányzatokkal.
Az elmúlt héten volt egy megbeszélés 6 polgármester részvételével (Mindszentkálla,
Kővágóörs, Kékkút, Balatonrendes, Ábrahámhegy, Salföld), úgy tűnik, egységes a szándék a
tekintetben, hogy 2013-tól ez a 6 település közös önkormányzati hivatalt hozna létre
Kővágóörsi székhellyel. Ezt egy testületi döntéssel kell megerősíteni. Kérdés, hozzászólás
van?
Aki ezt 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
47/2012. (V. 31.) HATÁROZATA
Közös önkormányzati hivatal létrehozásának szándékáról
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 2013. január 1-jén hatályba lépő 84-86. §-ában
szabályozott közös önkormányzati hivatallal kapcsolatban az alábbi szándékát nyilvánítja ki:
A közös önkormányzati hivatalt Kővágóörs székhellyel az alábbi községi önkormányzatokkal
kívánja létrehozni:
-

Ábrahámhegy Község Önkormányzata (8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út 13.)
Balatonrendes Község Önkormányzata (8255 Balatonrendes, Fő u. 1.)
Kővágóörs Község Önkormányzata (8254 Kővágóörs, Kossuth u. 1.)
Mindszentkálla Község Önkormányzata (8282 Mindszentkálla, Petőfi u. 13.)
Salföld Község Önkormányzata (8256 Salföld, Kossuth u. 27.)

Utasítja a polgármestert, hogy a döntésről a felsorolt önkormányzatok polgármestereit
tájékoztassa.
Felelős: Pék László, polgármester
Határidő: 2012. június 15.
VI. Gázló Környezet- és Természetvédő Egyesület beszámolója
Előadó: Pék László, polgármester
Pék László, polgármester: A beszámolót mindenki megkapta, át tudta tanulmányozni.
Kérdése van valakinek?
Amennyiben nincs, kéri, kézfeltartással jelezze, ha el tudják fogadni a beszámolót.

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
48/2012. (V. 31.) HATÁROZATA
A Gázló Egyesület 2012. évi munkatervének elfogadásáról
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Gázló
Környezet- és Természetvédelmi Egyesület 2012. évre szóló
munkatervét elfogadja.
VII. Együttműködési megállapodás a Káli-medence Balaton Turisztikai Egyesülettel
Előadó: Pék László, polgármester
Pék László, polgármester: Jött egy megkeresés a Káli-medence Balaton Turisztikai
Egyesülettől, melynek az elnöke Varga György. A tárgya az önkormányzat beléptetése az
egyesületbe, viszont ez anyagi hozzájárulással párosul, ugyanis minden megkezdett 100 fő
után 12.000 forint a hozzájárulás. Az önkormányzatnak viszont szerinte nem az a feladata,
hogy ilyen turisztikai egyesületek támogasson, hanem magát a települést hozza olyan
helyzetbe, hogy az vonzó legyen, és ezzel a lehetőséggel megteremtse azt, hogy ide jöjjenek a
turisták. Az a véleménye, hogy az önkormányzat ne az egyesületet támogassák pénzben,
hanem teremtsék meg azt a feltételt a településen, hogy szép legyen, tiszta legyen, minden
olyan infrastruktúrával ellátott legyen, ami lehetővé teszi azt, hogy a turisták ide jöjjenek. Az
a véleménye, hogy az anyagi hozzájárulást oldják meg azok a vállalkozók, akik
vendéglátással, turisztikával foglalkoznak.
Dr. Szabó Tímea, körjegyző: A megküldött anyagban vannak nem egyértelmű dolgok is.
Javasolja, hogy nyilvánítsa ki a képviselő-testület, hogy az együttműködésnek nem akar gátat
szabni, de ezt a munkát nem anyagiakkal akarja támogatni; illetve amíg nem áll
rendelkezésükre több információ az Egyesület tevékenységét és terveit illetően, addig a
napirendi pont tárgyalását elhalasztja.
Pék László, polgármester: Aki a jegyző asszony javaslatával egyetért, kéri, kézfeltartással
jelezze.
Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot, és a napi rendi pont tárgyalását elhalasztotta.
KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
49/2012. (V. 31.) HATÁROZATA
A Káli-medence Balaton Turisztikai Egyesülettel történő
együttműködésről
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Káli-medence
Balaton Turisztikai Egyesülettel történő együttműködés tárgyában

kinyilvánítja, hogy nem kívánja azt gátolni, de ezt a munkát nem
anyagiakkal kívánja támogatni.
A konkrét döntést elhalasztja, amíg nem áll rendelkezésére több
információ az Egyesület tevékenységét és terveit illetően.
VIII. Vegyes ügyek
Pék László, polgármester: Megtörtént az ELMIB részéről a közvilágítás korszerűsítéssel
kapcsolatban a munkaterület átadás május 25-én. Ő már aznap megkapta az e-mailt, amiben
jelezték az E-on fele, hogy a munkát június 04-ével megkezdik. Nem kérnek áram
kikapcsolást, a lámpatestek cseréjét így is meg tudják oldani. A számlával kapcsolatos
félreértések és kérdések is tisztázva lettek, hogy a munkálatok akadálytalanul haladjanak. A
karbantartást is ők fogják végezni.
Vasáros István, alpolgármester: Szemétszállítás?
Pék László, polgármester: Leegyeztetésre került a kérdés Kiss Nándorral és arra a
megoldásra jutottak, hogy az utolsó gyűjtési ponton (játszótér, temető fölötti rész) le lesznek
helyezve 240 literes gyűjtők, ezzel meg lehet akadályozni, hogy a vadállatok a zsákokat
szétszedjék. A szemétgyűjtők számára talapzat, a rögzítéséhez oszlopok lesznek készítve,
melyekhez majd ki lehet lakatolni. A lakatkulcsok a szemétszállító embereinél lesznek, hogy
a hulladékgyűjtők ürítését tudják rendezni.
Miután egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, Pék László, polgármester az ülést 10:55-kor
befejezettnek nyilvánította.

Kmft.
Pék László
polgármester

Dr. Szabó Tímea
körjegyző

