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Készült: Kékkút  Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 20-án 

11:00 órakor megtartott  nyilvános testületi üléséről. 

 

Az ülés helye: Kékkút Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Kékkút, Fő u. 5.) 

 

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 

Pappné Czilli Orsolya  pénzügyi ügyintéző 

 

 

Csik Tímea   jegyzőkönyv-vezető 

 

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

fővel határozatképes.  

Ismerteti a napirendet és javasolja elfogadásra:  

 

I. A gazdálkodás 2013. évi I. félévi helyzetéről szóló tájékoztató  

II. A 2013. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása  

III. Köveskáli Védőnői Szolgálat gazdálkodása, 2013. I. félévi helyzetéről szóló tájékoztató  

IV. Képzési támogatásról szóló rendelet elfogadása  

V. A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotása  

VI. Belső ellenőrzési jelentés és intézkedési terv elfogadása  

VII. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos 

támogatási igény  

VIII. Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat  

IX. Köztemető fenntartásának  szabályozása  

X. Vegyes ügyek  
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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 

 

 

66/2013. (IX.20) HATÁROZATA 

 

a 2013. szeptember 20-i ülés  napirendjének elfogadásáról  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. szeptember 20-i ülés 

napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:  

 

I. A gazdálkodás 2013. évi I. félévi helyzetéről szóló tájékoztató  

II. A 2013. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása  

III. Köveskáli Védőnői Szolgálat gazdálkodása, 2013. I. félévi helyzetéről szóló 

tájékoztató  

IV. Képzési támogatásról szóló rendelet elfogadása  

V. A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotása  

VI. Belső ellenőrzési jelentés és intézkedési terv elfogadása  

VII. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás létszámcsökkentési döntésével 

kapcsolatos támogatási igény  

VIII. Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat  

IX. Köztemető fenntartásának  szabályozása  

X. Vegyes ügyek  

 

 

I.A gazdálkodás 2013. évi I. félévi helyzetéről szóló tájékoztató 

 

 

Pék László polgármester: Kékkút Község Önkormányzata, a beszámolási és könyvvezetési 

kötelezettségének eleget tett és a Magyar Államkincstár részére megküldte az adatokat. Az I. 

félévi beszámolóról a vonatkozó törvények alapján a polgármester 2013. szeptember 15-ig 

tájékoztatja a képviselő-testületet. Elmondható, hogy az első féléves gazdálkodás az 

előirányzatoknak megfelelően történt, a finanszírozás zavartalan volt. A bevételi 

előirányzatok közül az adóbevételek, ezen belül is az iparűzési adó esetében az adóügyi 

előadóval történt egyeztetést követően 5 millió Ft- os előirányzat csökkentésre került sor.  

A beruházások tekintetében a buszmegálló fog prioritást élvezni. A falu jelenlegi összképe  

jól nézni, a köztéri növények is rendben vannak. Kérdezi, hogy valakinek van-e kérdése, 

észrevétele. Megállapítja, hogy nincsen ezért javasolja,  hogy a testület a gazdálkodás 2013. I. 

félévi helyzetéről szóló tájékoztatót fogadja el.  

 

 

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 

 

 

67/2013. (IX.20) HATÁROZATA 

 

Az Önkormányzat 2013. első félévi gazdálkodásáról  

szóló tájékoztató elfogadásáról 

 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt az éves költségvetés 

végrehajtásának első félévi helyzetéről szóló írásos beszámoló elfogadásáról. 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. évi gazdálkodásának első félévi 

helyzetéről szóló tájékoztatót – az előterjesztésnek megfelelően 43.009 eFt teljesített 

bevétellel és 25.191 eFt teljesített kiadással elfogadja. 

 

II. A 2013. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása  

 

Pék László polgármester: a képviselő-testület a napirendre vonatkozó előterjesztést kézhez 

kapta. Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel a napirenddel kapcsolatosan. Megállapítja, hogy 

nincsen, ezért javasolja elfogadásra a költségvetésről szóló rendelet módosítását.  

 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  

 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

10/2013. (X.4.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről szóló 

 1/2013.(III.19.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

 

 

III. Köveskáli Védőnői Szolgálat gazdálkodása, 2013. I. félévi helyzetéről szóló 

tájékoztató  

 

Pék László polgármester: e napirend keretében is szintén kézhez kapta a testület az 

előterjesztést, mely teljesen érthető. Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel a napirenddel 

kapcsolatosan. Megállapítja, hogy  nincsen, ezért javasolja elfogadásra a köveskáli védőnői 

szolgálat gazdálkodásáról szóló tájékoztatót.  

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 

 

 

68/2013. (IX.20) HATÁROZATA 

 

A Köveskáli Védőnői Szolgálat 2013. első félévi gazdálkodásáról 

 szóló tájékoztató elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Köveskáli Védőnői Szolgálat  2013. I. 

félévi költségvetési beszámolóját elfogadja.  

 

 

IV. Képzési támogatásról szóló rendelet elfogadása  

 

Pék László polgármester: korábbi években is volt ilyen támogatási forma a községben a 

diákoknak, ugyan az anyagi lehetőségek korlátozottak, de javasolja elfogadását. Kérdezi, 

hogy van-e kérdés, észrevétel.  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző:  kérdezi, hogy a rendeletben szempontként szerepeljen-e az, hogy az  

Önkormányzat   a meghatározott támogatást azon gyermekek után nyújtja, akik azon óvodába, 

illetve általános iskolába járnak, melyek fenntartására az Önkormányzatnak társulási 

megállapodása van.  

 

Pék László polgármester:  bizonyos korlátokat lehetne szabni, mivel a szülők előszeretettel 

iratják távolabbi intézményekbe a gyermekeket, példul Tihany, Keszthely.  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző:  az étkezési térítési díj vonatkozásában tulajdonképpen mindegy, 

hogy melyik intézménybe jár a gyermek.  

 

Pék László polgármester: iskolások vonatkozásában javasolja támogatásra a tankönyv, illetve 

az étkezés költségét. Óvodások esetében pedig csak étkeztetést. Külön foglalkozásokat, 

szakköröket  nem támogat az önkormányzat.  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző: összefoglalva elmondja, hogy a rendelet tervezetben a 2 §. (2) 

bekezdése, illetve a 3. §. (3) bekezdése törlésre kerül, továbbá a 4. §. is kivételre kerül, így 

nem lesz korlátozás.  

 

Pék László polgármester:  a Jegyző Nő által ismertetett módosításokkal javasolja elfogadásra a 

képzési támogatásról szóló rendeletet.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  

 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
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11/2013. (X. 4.) önkormányzati rendelete az iskolai költségek megtérítéséről  

és a képzési támogatásokról a 2013/2014-es tanévben 

 

 

V. A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotása  

 

Pék László polgármester:  az előterjesztésből kiderül, hogy törvényi változás okán van 

szükség új szervezeti és működési szabályzatra.  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző:  tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy január 1-től új 

önkormányati törvény lépett hatályba és  ezzel teljes összhangba kell hozni a szervezeti és 

működési szabályzatot. Tartalmát tekintve nincsen sok változás, de jogszabályszerkesztési 

szempontból egyszerűbb az újraalkotása a rendeletnek. Viszont a tervezethez képest annyi 

kiegészítést tenne, hogy a 23. §. (1) bekezdés d.) pontjában szereplő „bizottság” szó törlésre 

kerülnek, mivel Kékkút községben nincsenek bizottságok.  

 

Pék László polgármester:  megköszönve a Jegyző Nő tájékoztatását, amennyiben nincs több 

kérdés, észrevétel, javasolja elfogadásra a képviselő-testület szervezeti és működési 

szabályzatát.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  

 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

12/2013. (X. 4.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület  

szervezeti és működési szabályzatáról  

 

 

VI. Belső ellenőrzési jelentés és intézkedési terv elfogadása  

 

Pék László polgármester:  ez év tavaszán volt belső ellenőrzés a társulás részéről a bolt 

vonatkozásában. A belső ellenőr a  jelentést megtette, leírta az észrevételeit, javaslatait.  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző: a belső ellenőrzési jelentés 3. pontjában foglaltak a legsúlyosabbak, 

mivel eddig ha veszteséges volt az üzlet, kimondta az önkormányzat, hogy nem szünteti  meg, 

mert a boltra szükség van a falu ellátásához. Viszont jelen pillanatban jogszabály változás 

okán a három éven túl veszteséges vállalkozási tevékenységet meg kell szüntetni. Szükséges 

tehát a vállalkozási tevékenység felülvizsgálata az árképzés, költségcsökkentés, 

gazdaságosabb, nagyobb tételű beszerzések, bevételek növelése szempontjából. Az 

önkormányzat nem a vállalkozás eredményéért üzemelteti a boltot, hanem azért, hogy a 

lakosság ellátása biztosított legyen.  

 

Pék László polgármester:  amennyiben nincs kérdés, észreévétel, javasolja elfogadásra a belső 

ellenőrzési jelentést.  
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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 

 

 

69/2013. (IX.20) HATÁROZATA 

 

A Kékkút Vegyesbolt teljesítmény ellenőrzése  

jelentésének elfogadásáról 

 

 

Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kékkút Vegyesbolt teljesítmény 

ellenőrzés tárgyú, 2013. évi belső ellenőrzési jelentésről szóló tájékoztatást valamint az ahhoz 

kapcsolódó intézkedési tervet megismerte, azt elfogadja és tudomásul veszi. 

 

 

VII. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás létszámcsökkentési döntésével 

kapcsolatos támogatási igény  

 

Pék László polgármester:  a belső ellenőr munkaviszonyának megszüntetése okán van 

szükség erre a döntésre.  

 

Dr. Szabó Tímea  jegyző:  a támogatási igény benyújtásához minden tag önkormányzatnak a 

döntésére szükség van és a létszámcsökkentésből adódó költségekre a társulás pályázatot 

nyújt be és az állam ezeket a költségeket visszatéríti.  

 

Pék László polgármester:  javasolja, hogy aki az önkormányzati társulás létszámcsökkentési 

támogatási igény benyújtásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

70/2013. (IX. 20) HATÁROZATA 

 

Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás létszámcsökkentési döntésével 

 kapcsolatos támogatási igény jóváhagyásáról 

 

 

Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Tapolca Környéki Önkormányzati 

Társulás tagja a jelen határozatban foglaltak szerint nyilatkozik arra, hogy a támogatást 

igénylő fenntartói körén belül működő intézményénél a meglévő üres álláshelyeken, az 
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előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, szervezeti 

változás, feladatátadás következtében a támogatást  igénylő fenntartói körén kívüli Kékkút 

Község tag önkormányzatnál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak 

jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs 

lehetőség. A Társulási Tanács az intézményi létszámhelyzetének és az intézmény tervezhető 

létszám - ,és álláshely átcsoportosítás lehetőségének felülvizsgálata eredményeként döntött a 

felmentéssel együtt járó létszámcsökkentésről. 

 

A Társulási Tanács 54/2013.(VII.31.) számú határozatával döntött arról, hogy a 

létszámcsökkentés keretében érintett foglalkoztatottaknak a jogviszonyban töltött idő 

folyamatosságának megszakítása nélküli továbbfoglalkoztatására nincs lehetőség az alábbi 

munkakörben:   belső ellenőr 1 fő 

                                    

Kékkút Települési Önkormányzat Képviselő - testülete a Tapolca Környéki Önkormányzati 

Társulás Társulási Tanács 55/2013.(VII.31.) határozatával elfogadott, a társulás 

létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének - 

Magyar Államkincstárhoz a törvényes előírások betartásával történő - benyújtását támogatja, 

azzal egyetért. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy  a döntésről az érintettet értesítse. 

 

Felelős: Pék László polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

VIII. Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat  

 

Pék László polgármester:  e napirend keretében az előterjesztést kézhez kapta a testület, 

javasolja, hogy aki a Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázathoz való csatlakozással egyetért 

kézfeltartással szavazzon.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

71/2013. (IX.20) HATÁROZATA 

 

Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról 

 

Kékkút Község Önkormányzata elhatározza, hogy csatlakozik a hátrányos helyzetű 

felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására 

létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi 

fordulójához.  

Kijelenti, hogy a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat 

kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és 
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kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során 

maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására és 

felkéri, hogy azt az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére küldje meg.  

 

Felelős: Pék László, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Dr. Szabó Tímea jegyző:  dönteni szükséges  még a „A” illetve „B” típusú pályázat kiírásáról.  

 

Pék László polgármester:  javasolja, hogy aki a pályázat kiírásával egyetért kézfeltartással 

szavazzon.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

72/2013. (IX.20) HATÁROZATA 

 

A Bursa Hungarica pályázati kiírások jóváhagyásáról 

 

Kékkút Közésg Önkormányzata Képviselő-testülete a Bursa Hungarica pályázati kiírásokat 

jóváhagyja.  

A Képviselő-testület felkéri  a polgármestert, hogy a pályázati kiírásokat tegye közzé. 

 

Felelős: Pék László, polgármester 

Határidő: 2013. október 14.  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző:  az előterjesztés mellékletét képezi egy szabályzat, melyben meg 

kell határozni, hogy a testület ki tekint e pályázat vonatkozásában rászorultnak. A szabályzat 

tervezet kipontozott részeket tartalmaz, ahol meg kellene határozni az összeget, illetve a %-os 

arányt.  

A szabályzat tervezet szerint ösztöndíjra jogosult az a hátrányos szociális helyzetű hallgató, 

akinek és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg  a 

mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének  valamely %-át.Az öregségi nyugdíj 

jelenlegi összege 28.500 Ft, ehhez viszonyítva kellene megállapítani a %-ot.  

 

Pék László polgármester:   véleménye szerint 300 % kerüljön megállapításra.  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző: a szabályzatban rögzíteni kell, hogy a szociális helyzet 

megítélésekor figyelembe kell venni, hogy   az utazás ideje a napi 2 órát meghaladja, továbbá  

közös háztartásban élő, lakhatás költségei a havi 20.000 Ft- ot   meghaladja.  

 

Pék László polgármester: amennyiben a felsorolt jogosultsági feltételek szeirnti szabályzatot 

elfogadja a testület, kézfeltartással szavazzon.  



 9 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

73/2013. (IX.20) HATÁROZATA 

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj elbírálásáról  

szóló Szabályzat elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Ösztöndíj elbírálásáról szóló Szabályzatot elfogadja.  

 

Felelős: Pék László polgármester 

Határidő: 2013. szeptember 30.  

 

IX. Köztemető fenntartásának  szabályozása  

 

Pék László polgármester :  felkéri a Jegyző Nőt, hogy a napirenddel kapcsolatosan nyújtson 

tájékoztatást.  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző:  korábbi üléseken már volt róla szól, hogy az önkormányzat 

szabályozni kívánja a temetővel kapcsolatos dolgokat. Ezzel párhuzamosan a kormányhivatal 

vizsgálta a temető rendeleteket, mivel elindult az Alapvető Jogok Biztosa által egy ellenőrzési 

folyamat e rendeletek tekintetében. Ez a vizsgálat megállapította, hogy  több önkormányzatnál 

szabálytalanok a temető rendeletek és ezért indult el ez a folyamat, bár Kékkút község  még 

nem rendelkezik temető rendelettel. Az előiratokból kiderült, hogy 2005-ben történt levelezés 

az egyházzal, mely szerint ugyan a temető területe önkormányzati tulajdon, viszont a díjakat 

az egyház szedi be, továbbá a temetőről semmiféle nyilvántartás nincsen. Ezt a napirendet 

csak tájékoztatónak szánta, viszont a jelenlegi helyzeten e témakörben mindenképpen 

változtatni kell. Rendeletre akkor is szükség van, még ha nem is az önkormányzat tartja fenn a 

temetőt.  

 

Pék László polgármester:  ez igaz, hogy pár hónapja vetette fel e témát, azért mert Révfülöp 

községben látta, hogy ott milyen jellegű nyilvántartások, rendszerek vannak  e tekintetben. Ha 

fel lenne parcellázva a temető, akkor nem mindenki „össze-vissza” temetkezne és rendezett 

lenne a kép. Akkor is beszéltek róla, hogy ha szabályozásra kerül, akkor a helyieknek nem 

kellene díjat fizetni, csak a községen kívül érkezőknek.  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző:  diszkriminálni nem lehet, egységesen kellene megállapítani a 

díjakat, szabályokat.  

 

Pék László polgármester.  kéri, hogy nézzék meg a környékbeli községekben fizetendő díjakat 

és a szerint állapítsák meg a helyi összegeket és utána felveszi a kapcsolatot az egyházzal.  
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Vasáros István alpolgármester:   kérdezi, ha valakinek van már síremléke és oda akar 

temetkezni, akkor annak is kell díjat fizetni?  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző:  a sírhelyeknek van egy megváltási ideje, melyet szintén ebben a 

rendeletben kellene szabályozni, mely 25-60 év között lehet, de ezt csak akkor lehet 

megtenni, hogy van nyilvántartás. 

 

Pék László polgármester:  a következő testületi ülésen visszatérnek erre a témára, amennyiben 

tudomással  bírnak a környékben alkalmazott díjakról.  

 

Megköszöni a részvételt és az ülés 11.40 órakor bezárja.  

 

 

 

 

 

     

K.m.f. 

 

 

 

 

Pék László        Dr. Szabó Tímea 

polgármester                jegyző 

 

  

 

 

                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


