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Jelen vannak: 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 

 

Pék László    polgármester                                       

Vasáros István    alpolgármester                               

Kardosné Csaba Gyöngyi  képviselő                      

 

 

Tanácskozási joggal megjelent:  

 

Dr. Szabó Tímea  jegyző 

 

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. 2012. évi költségvetési rendelet módosítása  

2. 2012. évi zárszámadás elfogadása  

3. Ellenőrzési  jelentés elfogadása  

4. Védőnői szolgálat 2012. évi zárszámadásának elfogadása  

5. Révfülöp Általános Iskola 2012. évi gazdálkodásáról beszámoló elfogadása 

6. Közterületek elnevezéséről szóló rendelet elfogadása  

7. Vagyongazdálkodási terv elfogadása  

8. Gyermekjóléti értékelés elfogadása 

9. Vegyes ügyek  
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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 

 

33/2013. (V. 17.)  HATÁROZATA 

 

A 2013. május 17-i testületi ülés napirendje elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. május 17-i ülés napirendjét 

az alábbiak szerint fogadja el:  

 

1. 2012. évi költségvetési rendelet módosítása  

2. 2012. évi zárszámadás elfogadása  

3. Ellenőrzési  jelentés elfogadása  

4. Védőnői szolgálat 2012. évi zárszámadásának elfogadása  

5. Révfülöp Általános Iskola 2012. évi gazdálkodásáról beszámoló elfogadása 

6. Közterületek elnevezéséről szóló rendelet elfogadása  

7. Vagyongazdálkodási terv elfogadása  

8. Gyermekjóléti értékelés elfogadása 

9. Vegyes ügyek 

 

1. 2012. évi költségvetési rendelet módosítása 

 

Pék László polgármester: ismerteti az előterjesztést, kérdezi, hogy van-e a napirenddel 

kapcsolatosan észrevétel, kérdés. Megállapítja, hogy nincsen ezért javasolja a 2012. évi 

költségvetési rendelet módosításának elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:  

 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

5/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelete 

A 2012. évi költségvetésről szóló 1/2012. (III. 10.)  

önkormányzati rendelete módosításáról  

 

 

2. 2012. évi zárszámadás elfogadása  

 

Pék László polgármester: ismerteti a 2012. évi zárszámadásról készült előterjesztést, kérdezi, 

hogy kérdés, észrevétel van-e a napirenddel kapcsolatosan. Megállapítja, hogy nincsen ezért 

javasolja elfogadásra Kékkút Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról készült rendeletet.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:  
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KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

6/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelete 

Kékkút Község Önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról  

 

 

3. Ellenőrzési jelentés elfogadása  

 

Pék László polgármester: a zárszámadással egy időben számot kell adni az önkormányzatnál 

végzett ellenőrzésekről. Az év eleji testületi ülésen a falugondnoki szolgálattal kapcsolatos 

hiányosságokra tett intézkedéseket a testület elfogadta. Javasolja az ellenőrzési jelentés 

elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

34/2013. (V. 17. ) HATÁROZATA 

 

a  2012. évben végzett ellenőrzésekről szóló jelentésről 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. évben Kékkút Község 

Önkormányzatánál végzett ellenőrzésekről szóló jelentést tudomásul veszi és elfogadja 

azt. 

 

 

4. Védőnői szolgálat 2012. évi zárszámadásának elfogadása  

 

Pék László polgármester:  a védőnői szolgálat 2012. évi zárszámadásáról részletes 

tájékoztatás készült. Kérdezi, hogy kérdés, észrevétel van-e a napirenddel kapcsolatosan.  

Megállapítja, hogy nincsen, javasolja elfogadásra a védőnői szolgálat 2012. évi 

zárszámadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

35/2013. (V. 17. ) HATÁROZATA 

 

a védőnői szolgálat 2012. évi költségvetési beszámolója jóváhagyásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a védőnői szolgálat 2012. évi 

költségvetési beszámolóját jóváhagyja.  

Utasítja a polgármestert, hogy a döntésről Köveskál polgármesterét tájékoztassa. 
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Felelős: Pék László polgármester 

Határidő: 2013. május 31.  

 

5. Révfülöp Általános Iskola 2012. évi gazdálkodásáról beszámoló elfogadása 

 

Pék László polgármester:  amennyiben kérdés, észrevétel nincsen, javasolja elfogadásra a 

Révfülöp Általános Iskola 2012. évi gazdálkodásról készült beszámolót.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

36/2013. (V. 17. ) HATÁROZATA 

 

A Révfülöpi Általános Iskola 2012. évi gazdálkodásáról 

 szóló beszámoló elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Révfülöpi Általános Iskola 

2012. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.  

Utasítja a polgármestert, hogy a döntésről Révfülöp nagyközség polgármesterét 

tájékoztassa. 

 

Felelős: Pék László polgármester 

Határidő: 2013. június 15.  

 

 

6. Közterületek elnevezéséről szóló rendelet 

 

Pék László polgármester: felkéri a Jegyző Nőt, hogy ismertesse a testülettel ezen rendelet 

szükségességét.  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző: az új önkormányzati törvénnyel jelentkező feladat,  hogy a 

közterületek elnevezéséről, átnevezéséről valamint a házszámozásról rendeletet kell alkotni. A 

rendelet alkotásának még az ad aktualitást, hogy az idei évtől nem lehet olyan nevű 

közterület, utca, intézmény, ami a XX. századi önkényuralmi rendszerekre, jelképekre utal, de 

Kékkút községben ilyen elnevezésű utca, vagy közterület nincsen. A házszámozásnál a 

rendelet tervezetben annyi szerepel, hogy az ingatlanokat házszámozással kell ellátni növekvő 

sorrendben folyamatos számozással.  A rendelet tervezet társadalmi egyeztetése megtörtént, 

melyre észrevétel nem érkezett.  

 

Pék László polgármester:  kérdezi, hogy amennyiben átszámozás történik, akkor a lakosság 

lakcím kártya cseréjének költségét az önkormányzat viseli?   

 

Dr. Szabó Tímea jegyző:  amennyiben az önkormányzati döntés alapján, átszámozás kapcsán 

kell lakcím kártyát cserélni, akkor az, költségmentes. Annyi költsége van, ha a lakosság a 

közszolgáltatók felé lejelenti a változást.  Lehetne szervezetten is kezelni ezen eljárást,  

például az Okmányirodába is együttesen kérni az időpontot, aki nem tud bemenni, azt 
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beszállítani. Továbbá hivatalból lehetne a változásról értesíteni a DRV-t, E.ON-t, illetve a 

további közszolgáltatókat.   

 

Pék László polgármester:   megköszöni a Jegyző Nő tájékoztatását, javasolja elfogadásra a 

rendeletet.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:  

 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

7/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelete 

a közterület elnevezés, átnevezés és a házszámozás rendjéről 

 

7. Vagyongazdálkodási terv elfogadása  

 

Pék László polgármester:  felkéri a Jegyző Nőt, hogy ezen napirendhez tartozó tájékoztatást 

adja meg a testület részére,  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző: a nemzeti vagyonról szóló törvény írja elő a  közép- és hosszú távú 

vagyongazdálkodási terv elfogadását. A törvény megjelenésével összefüggő 

kötelezettségének a vagyonrendelet módosításának Kékkút Önkormányzat Képviselő-testülete 

már eleget tett.  

 

Pék László polgármester:  kérdezi, hogy kérdés, észrevétel van-e a napirenddel kapcsolatosan. 

Megállapítja, hogy nincsen, ezért javasolja elfogadásra a vagyongazdálkodási tervet.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

37/2013. (V. 17. ) HATÁROZATA 

 

1. Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Kékkút Község 

Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét az alábbiak szerint: 

 

Középtávú vagyongazdálkodási terv: 

a) Az önkormányzati vagyonnal – mint a nemzeti vagyonnal – felelős módon, 

rendeltetésszerűen kell gazdálkodni. 

b) A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez igazodó, 

elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori társadalmi szükségletek 

kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és 

költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő 

használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló vagyontárgyak 

elidegenítése. 
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c) Az önkormányzati vagyonfejlesztés (létrehozás, bővítés, felújítás) céljait a 

Képviselő testület döntései és az éves költségvetési rendelet határozza meg. 

d) Az önkormányzati vagyon hasznosításának alternatívái: 

A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása, 

hasznosításának célja a kötelező és önként vállalt feladatok hatékony és eredményes 

ellátása. 

 

A hasznosítás formái: 

1. a feladatok ellátásához nem szükséges vagyon elidegenítése 

2. használatba adása, bérbeadása 

3. önkormányzati vagyontárggyal vállalkozási tevékenység folytatás 

 

1. Vagyon értékesítése 

A rendelkezésre álló szabad vagyon értékesítését forgalmi értékbecsléssel 

megalapozva, nyilvános pályázati kiírás alapján, a vagyonrendelet előírásai szerint a 

nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján kell lefolytatni. 

A vagyon értékesítéséből származó bevétel elsősorban fejlesztési kiadások, fejlesztési 

hitelek törlesztésének fedezetéül szolgálhat. 

 

2. Bérlet útján történő hasznosítás 

A lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint telkek hasznosítása elsősorban bérleti 

szerződés keretében tehető meg. A bérlet útján nem hasznosított ingatlan esetében 

törekedni kell arra, hogy minél rövidebb ideig legyen kihasználatlan állapotban, ennek 

elkerülése érdekében folyamatos pályáztatás szükséges. 

 

3. Vállalkozás folytatásával történő vagyonhasznosítás 

Az önkormányzati feladatok ellátásához nélkülözhetetlen vagyonnal vállalkozási 

tevékenység folytatható. Az önkormányzati vállalkozás az alaptevékenységet nem 

veszélyeztetheti. 

Az önkormányzat csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben 

felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét. 

a) Kiemelt figyelmet kell fordítani a vagyon-nyilvántartás aktualizálására, melynek 

fontosságát hangsúlyozza az önkormányzati vagyonban várható változások. 

b) Az értékesítésre kijelölt ingatlanok hasznosítása érdekében folyamatos hirdetés 

szükséges. 

 

Hosszú távú vagyongazdálkodási terv: 

a) Alapjául szolgál a középtávú vagyongazdálkodási terv. 

b) Az önkormányzatnál a vagyon megőrzésének elsődlegessége elv érvényesül a 

hosszú távú működési stabilitás biztosítása érdekében. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 

vagyongazdálkodási terv szükség szerinti felülvizsgálatáról. 

 

Felelős: Pék László polgármester 

Határidő folyamatos 
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8. Gyermekjóléti értékelés elfogadása 

 

Pék László polgármester: a gyermekjóléti szolgálatnak a községben nem sok feladata volt, 

mivel ellátásra szoruló nincsen ebben a korosztályban.  Kérdezi, hogy az előterjesztésben 

szereplő gyermekjóléti értékelés tárgyában van-e kérdés, észrevétel. Megállapítja, hogy 

nincsen, ezért javasolja elfogadásra a gyermekjóléti értékelést.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

38/2013. (V. 17. ) HATÁROZATA 

 

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló  

2012. évre vonatkozó átfogó értékelés elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2012. 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: 2013. június 15.  

 

 

9. Vegyes ügyek  

 

a.) Lomtalanítás  

 

Pék László polgármester: a nyárhoz közeledve javasolja, hogy a lomtalanítás időpontját 

jelöljék ki, mivel e tárgyban a lakosság részéről már nagy az érdeklődés. Véleménye szerint 

június 28. napjára kérjék leszállítani a konténert és június 29-30-án lenne a lomtalanítás, július 

1-én hétfőn pedig elszállítatnák a konténereket. Kéri, hogy a műszaki ügyintéző ez ügyben 

vegye fel a kapcsolatot vele, illetve a szolgáltatóval.  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző:  a műszaki ügyintéző felé tolmácsolja a kérést, aki a  lomtalanítással 

kapcsolatosan megteszi a szükséges intézkedéseket.  

 

b.) Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása tárgyában 

benyújtott pályázat  

 

 

Dr. Szabó Tímea jegyző:  az idei évben is nyújtott be az önkormányzat pályázatot kamera 

rendszer kiépítésére. Ehhez a pályázathoz nem kellett önerőt vállalni, tekintettel arra, hogy 

Kékkút nem részesült adósságkonszolidációba. Ettől függetlenül a Magyar Államkincstár 

hiánypótlásra szólította fel az önkormányzatot, hogy hozzon arról a határozatot, hogy 

biztosítja a saját erőt, amely 0 Ft.  
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Pék László polgármester: a Jegyző Nő által elmondottak alapján javasolja, hogy a 

közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések tárgyában benyújtott pályázathoz az 

önkormányzat az önerőt biztosítsa.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

39/2013. (V. 17.) HATÁROZATA 

 

a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása 

 tárgyában beadott pályázathoz 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújtott be az egyes 

önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatások igénybevételének 

részletes szabályairól szóló 8/2013. (III.29.) BM rendelet (továbbiakban Rendelet) 

alapján - a „Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása” jogcímen 

térfigyelő kamera rendszer kiépítése céljából. 

A tervezett beruházás bruttó bekerülési költsége: 5.528.567- Ft, melyből az igényelt 

támogatás összeg a beruházási költség 100%-a, azaz 5.528.567- Ft, a vállalt önerő 

összege 0.- Ft, tekintettel a Rendelet 1.§. (4) bekezdés a) pontjára, miszerint  

„A támogatás maximális mértéke 

a) azon településeken megvalósult infrastrukturális fejlesztések esetében, ahol az 

önkormányzat nem részesült a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről 

szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 76/C § (1) bekezdése szerinti törlesztési 

támogatásban, vagy a Kvt. 72. §. (1)-(2) bekezdései alapján adósságkonszolidációban, 

a fejlesztéshez szükséges összeg 100%-a.” 

A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy a saját erőt biztosítja.  

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a további intézkedések megtételére.  
 

Felelős: Pék László polgármester 

Határidő: 2013. május 18. 

 

 

c.) Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás  társulási 

megállapodásának módosítása 

 

Dr. Szabó Tímea jegyző: a kistérségi társulási megállapodást módosítani kellett, melyet a 

társulási tanács már elfogadott, viszont a hét folyamán megérkezett, hogy a 

tagönkormányzatok is fogadják el a módosítást május 20-ig, mely módosításokat 

mindenképpen ismertetni szeretné a testülettel, melyek az alábbiak:  

 

- a megállapodás több olyan mellékletre hivatkozik, melyeket nem küldtek meg a 

hivatalnak, 

- a feladatellátással összefüggő szervezeti, működési és egyéb kérdéseket a társulással 

külön megállapodás keretében rögzítik a települések,  

- abban az esetben, ha olyan döntés van, amelyeket meg kell erősíteni a képviselő-

testületeknek és valamelyik testület a döntéssel nem ért egyet, akkor megteheti, hogy 
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jelzi a társulás felé, és ha nem sikerül megegyezni és ennek esetlegesen anyagi 

következménye van akkor ezt a kárt az egyet nem értő önkormányzat viseli,  

- a munkaszervezeti feladatokat a Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal fogja 

ellátni és benne van a megállapodásban, hogy őket arányosan támogatni szükséges, 

- a normatíva visszaigénylésénél  -  amely szintén  nagyon lényeges -  abban az esetben 

ha bármely okból állami támogatást kell visszafizetni, akkor úgy rendelkezik a 

megállapodás, hogy azt az önkormányzatot terheli, akinek az illetékességi területén a 

visszafizetésre okot adó körülmény keletkezett,  

- a megállapodás alapján a belső ellenőri feladatok ellátását 2013. december 31. 

napjával megszünteti a társulás, azt követően ezen feladatokról az önkormányzatok 

maguk önállóan gondoskodnak.  

 

Mindenképpen javasolja elfogadásra a megállapodás módosítását az elhangzottak 

figyelembevételével, mivel azt még el kell fogadtatni az államkincstárral, illetve működési 

engedély módosítás szükséges, és ha ez nem történik meg június 30-ig, akkor veszélybe 

kerülnek a normatív támogatások.  

 

Pék László polgármester:  javasolja, hogy a Jegyző Nő által ismertetett módosítások 

figyelembevételével fogadják el a kistérségi társulási megállapodás módosítását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

 

40/2013. (V.17.) HATÁROZATA 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca és Környéke Kistérség 

Többcélú Társulása által Magyarország Alaptörvényének, Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 87-95. 

§-ában foglalt szabályoknak, valamint Magyarország 2013. évi központi 

költségvetéséről szóló tv 3.sz. melléklet Kiegészítő szabályokban foglalt szempontok 

szerint elkészített Társulási Megállapodást 2013. június 30-i hatállyal jóváhagyja. 

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 

részére a döntésről szóló határozat kivonatot küldje meg. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Tárulási Megállapodás 

aláírására. 

 

Felelős: a.) Dr. Szabó Tímea jegyző 

              b.) Pék László polgármester 

Határidő: azonnal 

 

d.) Temetővel, illetve temetkezéssel kapcsolatos rendelet tervezet előkészítése  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző: az előző ülésen elhangzott, hogy a képviselő-testület szabályozni 

kívánja a temetkezéssel kapcsolatos díjakat, melyet mielőtt elfogadja a testület, egyeztetni kell 

a fogyasztóvédelem helyben érdekelt szervezetével. Kérdezi a testülettől, hogy milyen díjakat 
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építsenek be a rendelet tervezetbe. A sírhely megváltásán kívül ki lehet vetni díjat a 

temetkezési vállalkozókra, illetve ha működne a temetőben virágbolt, vagy sírköves, akkor 

estlegesen ezen esetekben is ki lehetne vetni díjat, de ilyen vállalkozás Kékkút községben 

nincsen.  

 

Pék László polgármester: előzetesen már erről beszéltek a testület tagjaival, úgy gondolja, 

hogy a kékkúti, illetve kékkúti kötődésű elhunytak után nem kellene fizetni, viszont aki nem a 

községben élt, vagy a nem községhez kötődött, azok fizessenek a sírhelyért díjat. Továbbá a 

temetkezés sorrendjét is le kell szabályozni, mert nem sorban történnek a temetkezések.  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző:  előkészíti a rendelet tervezetet, illetve a környékbeli községekben 

alkalmazott díjakat is figyelembe veszi az előkészítési munkálatoknál.  

 

Pék László polgármester:  temető kataszter készítésére is mindenképpen szükség van.  

 

e.) Ingatlan csere  

 

Pék László polgármester:  korábban már szó volt ingatlan cseréről, jelen állás szerint az 

ingatlantulajdonosok hajlandóságot mutatnak a cserére. Tájékozódik a Földhivatalnál a csere 

kivitelezését illetően, amennyiben egyetért a testület, elindítja a folyamatot. Amennyiben 

rendeződik az ingatlan csere, akkor az önkormányzat biztosít szolgalmi jogot a kijárásra.  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző: a földhivatalban mindenképpen tájékozódni szükséges, mert ha az 

adott ingatlan átminősítésre kerülne közterületté, akkor nem volna szükség a szolgalmi jogra.  

 

f.) Buszmegálló létesítése 

 

Vasáros István alpolgármester:  kérdezi, hogy a buszmegállóval kapcsolatban lesz-e 

előrelépés.  

 

Pék László polgármester: a buszmegálló beruházással kapcsolatosan úgy gondolja, hogy még 

várni kellene, mivel nagyobb költség, inkább szeptember környékén javasolja megvalósítani.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi képviselő:  véleménye szerint is jobb, ha a nyári szezont követően 

kezdik meg a buszmegálló kivitelezését.  

 

Pék László polgármester: megköszöni a részvételt és az ülést 11.40 órakor bezárja. 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

Pék László       Dr. Szabó Tímea 

polgármester        jegyző 
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