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Pék László    polgármester                                       

Vasáros István    alpolgármester                               

Kardosné Csaba Gyöngyi  képviselő                      

 

 

Tanácskozási joggal megjelent:  

 

Dr. Szabó Tímea  jegyző 

 

 

Pappné Czilli Orsolya  pénzügyi ügyintéző 

Csik Tímea   jegyzőkönyv-vezető 

 

Pék László  polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 3 

fővel határozatképes. Javasolja a meghívóban szereplő alábbi napirendek elfogadását.  

 

1. 2013. évi költségvetés elfogadása 

2. Védőnői Szolgálat 2013. évi költségvetésének elfogadása 

3. Falugondnoki szolgálat szakmai programja elfogadása 

4. Szociális Alapszolgálat feladatainak jövőbeni ellátása 

5. Ábrahámhegy Polgárőr Egyesület elszámolása 

6. Vegyes ügyek 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
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KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

6/2013. (II. 22.)  HATÁROZATA 

 

Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. február 22-i ülés 

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:  

 

1. 2013. évi költségvetés elfogadása 

2. Védőnői Szolgálat 2013. évi költségvetésének elfogadása 

3. Falugondnoki szolgálat szakmai programja elfogadása 

4. Szociális Alapszolgálat feladatainak jövőbeni ellátása 

5. Ábrahámhegy Polgárőr Egyesület elszámolása 

6. Vegyes ügyek 

 

1. 2013. évi költségvetés elfogadása  

 

Pék László polgármester: az előterjesztést a képviselő-testület tagjai kézhez kapták. 

Tájékoztatásul elmondja, hogy az országgyűlés 2012. decemberében elfogadta a költségvetési 

törvényt. Az önkormányzat bevételeit komolyan befolyásolja az iparűzési adó. Vegyesbolt 

tekintetében a 2012. évi adatokkal számolt az önkormányzat. Beruházások tekintetében az 

önkormányzat  kisebb felújításokra 1.500 e Ft-ot tervez. Legnagyobb tételként a 

beruházásoknál 2.500 e Ft értékben a buszmegálló megvalósítása szerepel. A temetőnél 

térkövezésre 1.200 e Ft, a templomnál 1.000 e Ft került betervezésre. Kérdezi, hogy van-e 

észrevétel, javaslat.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi képviselő: véleménye szerint játszótér felújítására is szükséges 

pénzeszközt elkülöníteni.  

 

Pék László polgármester: a tartalék keret terhére közös döntés alapján lehet majd 

beruházásokat tervezni,  prioritási sorrendet felállítva, ilyen  lenne a játszótér is.  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző: technikai észrevétele lenne, a kiküldött rendelet tervezet 3. §. (3) 

bekezdésében az alábbi mondatrész szerepel: „engedélyezett létszámkeret 6 fő, 1 fő 

közalkalmazott, 1 fő közfoglalkoztatásban résztvevő”,  mely kiegészül  „4 fő munkavállaló” 

mondatrésszel. Továbbá a rendelet 5. §. (7) bekezdésében szükséges még meghatározni a 

polgármester átcsoportosítási jogosultságát.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi képviselő:  kérdezi, hogy eddig milyen összegű volt az 

átcsoportosítás.  

 

Pék László polgármester: a költségvetési főösszegen belüli átcsoportosítás eddig 200.000 Ft 

volt.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi képviselő:  véleménye szerint maradjon a 200.000 Ft.  

 

Pék László polgármester: amennyiben több észrevétel, javaslat nincsen. Javasolja elfogadásra 

Kékkút Község Önkormányzat 2013. évi költségvetését.  
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Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:  

 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

1/2013. (III.19.)  önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről 

 

Dr. Szabó Tímea jegyző: tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy szükséges még dönteni az 

önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeiről a költségvetési évet követő három évben.  

 

Pék László polgármester: javasolja elfogadásra az önkormányzat saját bevételei és adósságot 

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének megállapításáról szóló határozati 

javaslatot.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

7/2013. (II. 22.)  HATÁROZATA 

 
Az Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettsége megállapításáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat saját 

bevételeinek, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi 

CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az 

alábbiakban foglaltak szerint állapítja meg: 

 

Saját bevételek összege: 

                                                              2013.  37.535 

                                                              2014.  37.650 

                                                              2015.  37.430 

                                                              2016.  37.640 

 

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek:  

                                                              2013.  0 

                                                              2014.  0 

                                                              2015.  0 

                                                              2016.  0 

 

Dr. Szabó Tímea jegyző:  a polgármester cafetéria-juttatása szerepel a költségvetésben, de 

ezen összeget is határozatban szükséges elfogadni a képviselő-testületnek.  

 

Pék László polgármester:  bejelenti érintettségét a cafetéria-juttatás szavazás kérdésénél.  
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Vasáros István alpolgármester: javasolja, hogy a polgármester cafetéria-juttatásáról szóló 

döntéshozatalból Pék László polgármestert zárják ki.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

8/2013. (II. 22.)  HATÁROZATA 

 

Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 2013. évi cafetéria-

juttatásának keretösszegének megállapításáról szóló döntéshozatalból Pék László 

polgármestert kizárja.  

 

Vasáros István alpolgármester: javasolja, hogy a polgármester cafetéria-juttatásának 2013. évi 

keretösszeget bruttó 200.000 Ft-ban állapítsák meg.  

 

Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

9/2013. (II. 22.)  HATÁROZATA 

 

A polgármester cafetéria juttatásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testületet a polgármester cafetéria-

juttatásának 2013. évi keretösszegét bruttó 200.000 Ft-ban határozza meg.  

 

Utasítja az alpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  

 

Felelős: Vasáros István alpolgármester  

Határidő: a 249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint  

 

 

2. Védőnői Szolgálat 2013. évi költségvetésének elfogadása 

 

Pék László polgármester: a védőnői szolgálatot Köveskál gesztorságával látja el az 

önkormányzat. Ezen napirendhez tartozó előterjesztést is kézhez kapták a testület tagjai. 

Kékkút község részéről a hozzájárulás összege 46.000  Ft.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi képviselő: kérdezi, hogy van-e már új védőnő.  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző:   még nincsen új védőnő, egyeztetett a köveskáli polgármesterrel, 

április hónap folyamán újra kiírásra kerül a pályázat. Jelen pillanatban a korábbi kővágóörsi 

védőnő dolgozik megbízással, 4 órában.  

 

Pék László polgármester:  javasolja, hogy aki a védőnői szolgálat költségvetését elfogadja, 

kézfeltartással szavazzon.  
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Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

10/2013. (II. 22.)  HATÁROZATA 
  

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt közösen fenntartott intézmény 

költségvetésének elfogadásáról. 

 

A Képviselő-testület a közösen fenntartott Védőnői Szolgálat intézmény 2013. évi 

költségvetését – az előterjesztésnek megfelelően – jóváhagyja. 

 

 

3. Falugondnoki szolgálat szakmai programja elfogadása 

 

Pék László polgármester: 2012. szeptemberében ellenőrizték a falugondnoki szolgálat 

működését. A törvényi változásokra tekintettel felhívták az önkormányzat figyelmét a 

szakmai  program átdolgozására, munkaruha biztosítására, tevékenységi napló vezetésére 

jogosult aláírására.  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző:  tájékoztatja a testületet, hogy a falugondnok részére a munkaruha 

biztosítása kötelező, az előterjesztés mellékleteként készült munkaruha juttatási szabályzat is. 

A szabályzat tervezet 8. pontja tartalmazza, hogy amennyiben a közalkalmazotti jogviszony a 

kihordási idő letelte előtt megszűnik, akkor a dolgozónak az időarányos részt kell 

visszafizetnie, esetlegesen a munkaruhát visszaadnia.  

Ezen napirend keretében szükséges elfogadni a szakmai program módosítását, a munkaruha 

szabályzatot, a továbbképzési tervet, továbbá a tevékenységi napló aláírásának kérdését.  

 

Pék László polgármester: javasolja a képviselő-testületnek a falugondnoki szolgálat szakmai 

programjának elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

11/2013. (II. 22.) HATÁROZATA 

 

A falugondnoki szolgálat szakmai programja 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a falugondnoki szolgálat szakmai 

programját jóváhagyja. 

A Képviselő-testület a falugondnoki szolgálat 2007. május 29-én kelt szakmai 

programját hatályon kívül helyezi. 

Utasítja a polgármestert, hogy a döntésről a Veszprém Megyei Kormányhivatal 

Szociális és Gyámhivatalát, valamint a falugondnokot tájékoztassa. 

 

Felelős: Pék László, polgármester 

Határidő: 2013. február 28.  
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Pék László polgármester:  javasolja a képviselő-testületnek, hogy aki a falugondnok által 

vezetendő tevékenységnaplóban a „szolgáltatást igénybe vevők aláírása” oszlop vezetésének 

mellőzésével egyetért, kézfeltartással szavazzon.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

12/2013. (II. 22.) HATÁROZATA 

 

A falugondnoki  tevékenységnapló vezetéséről 

  

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy a falugondnok 

által vezetendő tevékenységnaplóban a „Szolgáltatást igénybe vevők aláírása” oszlop 

vezetése mellőzhető. 

 

Utasítja a polgármestert, hogy a döntésről a falugondnokot tájékoztassa. 

 

Felelős: Pék László  polgármester 

Határidő: 2013. március 14.  

 

Pék László polgármester: javasolja elfogadásra a falugondnok munkaruha juttatási 

szabályzatát úgy, hogy esetleges munkaviszony megszűnésekor a munkaruha nyilvántartott 

árának időarányos részét kell visszafizetni.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

13/2013. (II. 22.) HATÁROZATA 

 

A falugondnokra vonatkozó munkaruha juttatási szabályzat jóváhagyásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a falugondnokra vonatkozó 

munkaruha juttatási szabályzatot jóváhagyja.  

 

Utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedések megtételére.  

 

Felelős: Pék László, polgármester 

Határidő: 2013. március 31.  

 

Pék László polgármester:  javasolja elfogadásra a falugondnoki szolgálat 2013. évi 

továbbképzési tervét a „B” verzió szerint, azaz  biztosítsa az önkormányzat a falugondnok 

képzését.  

 

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

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

 

14/2013. (II. 22.) HATÁROZATA 

 

A falugondnoki szolgálat 2013. évi továbbképzési terve jóváhagyásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselőtestülete a falugondnoki szolgálat 2013. évi 

továbbképzési tervét jóváhagyja. 

 

Utasítja a polgármestert, hogy a döntésről a Veszprém Megyei Kormányhivatal 

Szociális és Gyámhivatalát, valamint a falugondnokot tájékoztassa. 

 

Felelős: Pék László, polgármester 

Határidő: 2013. február 28.  

 

4. Szociális Alapszolgálat feladatainak jövőbeni ellátása 

 

Pék László polgármester: szükséges dönteni a szociális alapszolgáltatási feladatok jövőbeni 

ellátásáról az önkormányzatok szűkös anyagi helyzetére tekintettel.  A szolgálathoz tartozó 

községek szándék nyilatkozata szükséges ahhoz, hogy egyházi szolgáltató által történő 

ellátásra kiszervezi az ellátandó feladatokat, azaz a házi segítségnyújtást, szociális étkeztetést, 

családsegítést. Az egyházi szervezetek az önkormányzati normatívához képest 160 %-ot 

kapnak, tehát sokkal jobban finanszírozottak. A szolgáltatás ebben formában történő nyújtása 

jelentős anyagi tehertől szabadítaná meg az önkormányzatokat, viszont az ellátás nem 

csorbulna.  Javasolja, a testületnek, hogy a szociális szolgálat által ellátott feladatokat a 

költségek csökkentése érdekében egyházi szolgáltató általi ellátásra szervezze ki.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

15/2013. (II. 22.) HATÁROZATA 

 

Szociális alapszolgáltatási feladatok jövőbeni ellátásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete szándékát fejezi ki arra 

vonatkozóan, hogy a jelenleg a Szociális Szolgálat által ellátott feladatokat, (házi 

segítségnyújtás, szociális étkeztetés, családsegítés) a költségek csökkentése érdekében 

egyházi szolgáltató által történő ellátásra kiszervezi, melyre a Révfülöp Szociális 

Alapszolgáltató Társulás társult önkormányzatok képviselő-testületeivel együtt 

fejlesztési pályázatot ír ki. Sikeres pályázat esetén a Szociális Szolgálatot, mint 

költségvetési szervet megszűnteti. 

Utasítja a polgármestert, hogy a döntésről a Révfülöp Szociális Alapszolgáltató 

Társulás elnökét tájékoztassa. 

 

Felelős: Pék László polgármester 

Határidő: 2013. február 28.  
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5. Ábrahámhegy Polgárőr Egyesület elszámolása 

 

Pék László polgármester:  az Ábrahámhegyi Polgárőr Egyesület megküldte a 2012. évi 

támogatásról készült elszámolását. A 2013. évi támogatásról is lehetne a mai ülés keretében 

dönteni.  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző: tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a 2013. évi támogatások 

előkészítése a márciusi ülésekre történik.  

 

Pék László polgármester: javasolja az Ábrahámhegyi Polgárőr Egyesület 2012. évi 

beszámolójának elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

16/2013. (II. 22.) HATÁROZATA 

 

Az Ábrahámhegyi Polgárőr Egyesület beszámolójáról 

 
Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ábrahámhegyi Polgárőr 

Egyesület (8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi út. 13.) 2012. évi beszámolóját elfogadja.  

 

 

6. Vegyes ügyek  

 

a.) Csatornaszolgáltatással kapcsolatban pályázat benyújtása a lakossági 

díjak csökkentése érdekében  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző: a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt minden évben megkeresi az 

önkormányzatokat, mely alapján a viziközmű tulajdonosai kérhetik a lakossági díjak 

támogatását az államtól. Zánka Önkormányzat gesztorságával a DRV Zrt. nyújtja be a 

pályázatot. Dönteni szükséges a támogatási igény benyújtásáról.  

 

Pék László polgármester: javasolja  a képviselő-testületnek, hogy az elhangzottak alapján a 

nyújtson be pályázatot a 2013. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak 

csökkentését szolgáló támogatás igénylésére.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

17/2013. (II. 22.) HATÁROZATA 

 

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak  

csökkentését szolgáló  támogatás igényléséről 
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Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 2013. évi 

lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentését szolgáló támogatás 

igénylésére. A Képviselő-testület felhatalmazza a DRV Zrt.-t (Siófok Tanácsház út 7) 

Zánka Község Önkormányzat gesztorsága mellett az állami támogatás igénylésének 

benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozatok aláírására, illetve, 

hogy a határozatot, valamint a szükséges dokumentumokat a DRV Zrt-nek megküldje. 
  

Felelős: Pék László, polgármester 

Határidő: 2013. április 30.  

 

 

b.) Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat meghatározó rendelkezések 

hatályon kívül helyezése  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző: tájékoztatja a testületet, hogy új hulladék törvényt fogadott el az 

országgyűlés és ezért szükséges a helyi rendelet felülvizsgálata. A leglényegesebb változás, 

hogy az önkormányzat díjmegállapító jogköre megszűnt és ezen rendelkezések hatályon kívül 

helyezése szükséges.  

 

Pék László polgármester: javasolja elfogadni a települési szilárd hulladékkezelésről szóló 

9/2007. (VII. 16.) számú rendelet módosítását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:  

 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

2/2013. (III.19.)  önkormányzati rendelete a települési szilárd  

hulladékkezelésről szóló 9/2007. (VII. 16.) rendelete módosításáról 

 

Pék László polgármester:  kérdezi a Jegyző Nőt, hogy a Földhivatal felé történő  

földhasználati bejelentéssel kapcsolatosan mi teendője a lakosságnak.  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző:  a földhivatal a bejelentési kötelezettség vonatkozásában 

hirdetményt juttatott el a hivataloknak, melyből Kékkút község hirdetőtáblájára is helyeztet el. 

A  földhivatalok felé korábban 1 hektár volt a bejelentési határ. Az idei évtől a legkisebb 

területek vonatkozásában is be kell jelenteni a földhasználatot a földhivatal felé 2013. március 

30-ig. Minden mezőgazdasági területet be kell jelenteni, de a művelési ág vizsgálata 

szükséges. Eredetileg díjköteles volt a bejelentés, de időközben  módosították a vonatkozó 

jogszabályt, így a bejelentésnek igazgatási szolgáltatási díja nincsen.  

 

Pék László polgármester. megköszöni a részvételt és az ülést 11.50 órakor bezárja.  

 

K.m.f. 

 

 

Pék László        Dr. Szabó Tímea 

polgármester                 jegyző 
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