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Készült: Kékkút  Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 05-én 

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:  

 

1. Az önkormányzat gazdálkodása 2013. háromnegyedévi helyzetéről szóló 

tájékoztató elfogadása  

2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadása  

3. A települési szilárd hulladékkezelésről szóló rendelet módosítása  

4. Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelet 

megalkotása 

5. 2014. évi belső ellenőrzési terv elfogadása  

6. Észak-balatoni hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel  

7. Köveskáli Védőnői Szolgálat gazdálkodása 2013. háromnegyedéves helyzetéről 

szóló tájékoztató, 2014. évi költségvetési koncepció 

8. Vegyesbolt működtetése   

9. 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 

 

          79/2013. (XI. 05.) HATÁROZATA 

 

a 2013. november 05-i ülés  napirendjének elfogadásáról  

 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. november 05-i ülés 

napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:  

 

 

1. Az önkormányzat gazdálkodása 2013. háromnegyedévi helyzetéről szóló 

tájékoztató elfogadása  

2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadása  

3. A települési szilárd hulladékkezelésről szóló rendelet módosítása  

4. Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelet 

megalkotása 

5. 2014. évi belső ellenőrzési terv elfogadása  

6. Észak-balatoni hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel  

7. Köveskáli Védőnői Szolgálat gazdálkodása 2013. háromnegyedéves 

helyzetéről szóló tájékoztató, 2014. évi költségvetési koncepció 

8. Vegyesbolt működtetése   

9. Vegyes ügyek 

 

 

1.) Az önkormányzat gazdálkodása 2013. háromnegyedévi helyzetéről szóló 

tájékoztató elfogadása  

 

Pék László polgármester: ismerteti az előterjesztést, elmondja, hogy az önkormányzat a 2013. 

háromnegyedéves gazdálkodása az előirányzatoknak megfelelően történt, a gazdálkodás 

finanszírozása zavartalan volt. Kérdezi a testülettől, hogy van-e kérdés észrevétel a 

napirenddel kapcsolatosan. Megállapítja, hogy nincs, ezért javasolja elfogadni az 

önkormányzat 2013. háromnegyedévi helyzetéről szóló tájékoztatót.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

      80/2013. (XI. 05.) HATÁROZATA 
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Az Önkormányzat 2013. 3/4 éves gazdálkodásáról 

 szóló tájékoztató elfogadásáról 

 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt az éves költségvetés 

végrehajtásának háromnegyed évi helyzetéről szóló írásos beszámoló elfogadásáról. 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. évi gazdálkodásának 

háromnegyed éves helyzetéről szóló tájékoztatót – az előterjesztésnek megfelelően 61.302 e 

Ft teljesített bevétellel és 39.150 eFt teljesített kiadással elfogadja. 

 

 

2.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadása  

 

Pék László polgármester: a koncepcióval kapcsolatosan előterjesztést mindenki kézhez kapta, 

ismerteti az abban foglaltakat. Kérdezi, hogy van-e kérdés észrevétel.  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző:  kérdezi a képviselőt-testületet, hogy  a helyi adókat emeli-e a 2014. 

évre vonatkozóan.  

 

Pék László polgármester:  elmondja, hogy az iparűzési adó a maximum összegen van. A többi 

adónem tekintetében sem kívánnak módosítást eszközölni, nem látja célszerűnek. Pozitív 

dolognak tartja, hogy bevezették az idegenforgalmi adót, mely ugyan nem eredményezett 

magas bevételt, de azért hozott némi pénzt az önkormányzat számlájára.  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző:  a befolyt idegenforgalmi adó minden egy forintja után az állam 

biztosít támogatást 1,50 Ft összegben.  

 

Pék László polgármester:  kérdezi a képviselő-testületet, hogy van-e kérdés, észrevétel. 

Megállapítja, hogy nincsen, ezért javasolja a 2014. évi koncepció elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

      81/2013. (XI. 05.) HATÁROZATA 

 

Az Önkormányzat 2014. évi koncepciója elfogadásáról 

 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt a 2014. évi koncepció elfogadásáról. 
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A Képviselő-testület Kékkút Község Önkormányzata 2014. évi koncepcióját az 

előterjesztésnek megfelelően elfogadja. 

 

3.) A települési szilárd hulladékkezelésről szóló rendelet módosítása  

 

Pék László polgármester:  felkéri a Jegyző Nőt, hogy e napirend keretében egészítse ki az 

előterjesztésben foglaltakat.  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző:  elmondja, hogy az idei évtől hatályba lépő hulladék törvény a 

korábbiakhoz képest eltérő szabályozást tartalmaz és az ennek való megfeleltetést szolgálja a 

rendelet módosítás. Ennek a módosításnak az első lépcsője volt a tavasz folyamán a díjak 

kivétele, mivel díjmegállapító jogköre már nincsen a testületnek. Tulajdonképpen a mai 

ülésen a teljes rendeletet harmonizálják a törvényhez, melynek lesznek még további lépcsői a 

miniszteri rendelet hatálybalépését követően, illetve jelenleg közszolgáltatóként a Remondis 

Kft-t szerepelteti a rendelet, mely még nyitott kérdés a jövőre nézve.  

 

Pék László polgármester:  köszöni a Jegyző Nő tájékoztatását. Kérdezi, hogy van-e észrevétel, 

javaslat. Megállapítja, hogy nincsen, ezért javasolja elfogadni a rendeletet.  

 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet  alkotja:  

 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

 

13/2013.(XI. 19.) önkormányzati rendelete 

A települési szilárd hulladékkezelésről szóló 9/2007. (VII. 16.)  

önkormányzati rendelete módosításáról 

 

 

4.)  Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelet 

megalkotása 

 

Pék László polgármester:  ismételten megkéri a Jegyző Nőt, hogy nyújtson tájékoztatást a 

napirenddel kapcsolatosan.  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző: elmondja, hogy az önkormányzati törvény módosult 2013. június 

22-i hatállyal és a módosulás lényege, hogy ha az önkormányzat államháztartáson kívül ad át, 

vagy vesz át támogatást, akkor arról rendeletet kell alkotni. Ez elsősorban a civil szervezetek 

részére adandó támogatásokra vonatkozik. A rendelet tervezet azt a gyakorlatot követi, melyet 

az ilyen jellegű támogatásoknál eddig is alkalmazott az önkormányzat. Tehát, hogy ilyen 

támogatás esetében szükség van megfelelő mellékletekkel felszerelt kérelemre, testületi 

döntésre, illetve az adott szervezettel megállapodás megkötésére.  
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Pék László polgármester:  köszöni a tájékoztatást, kéri, hogy, aki a rendelet tervezetben 

foglaltakkal egyetért, kézfeltartással jelezze.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:  

 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

       14/2013.(XI. 19.) önkormányzati rendelete 

az államháztartáson kívüli forrás átvételére  

és átadására vonatkozó szabályokról 
 

 

5.) 2014. évi belső ellenőrzési terv elfogadása  

 

Pék László polgármester: az önkormányzatok részére kötelező feladat a belső ellenőrzési terv 

elfogadása. A kistérségnél a belső ellenőrzési feladatokat ellátó dolgozó munkaviszonya 

megszüntetésre került, így még képlékeny ki fogja ellátni ezt a feladatot a jövő évben. 

Mindettől függetlenül a testületnek döntenie kell a terv elfogadásáról. Amennyiben nincsen 

kérdés, észrevétel, javasolja elfogadásra a belső ellenőrzési tervet a 2014. évre vonatkozóan.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

      82/2013. (XI. 05.) HATÁROZATA 

 

A 2014. évi belső ellenőrzési tervről 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évre vonatkozó belső ellenőrzési 

tervet jóváhagyja. 

 

Felelős: Pék László polgármester 

Határidő: a tervben meghatározottak szerint 

 

 

6.) Észak-balatoni hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel  

 

Pék László polgármester: ismerteti az előterjesztést, mely szerint az Észak-Balatoni 

Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 

eszközbeszerzésre kíván pályázatot benyújtani és ehhez kérik a 153 társult 

önkormányzat támogató határozatát, mely nem anyagi támogatást jelent. Amennyiben a 

testület egyetért, javasolja elfogadásra a támogató határozatot.  
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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 

 

      83/2013. (XI. 05.) HATÁROZATA 

 

Észak-balatoni hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztéséről 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta „Az Észak-balatoni 

hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010 

kódszámú projekt” című előterjesztést, mellyel összefüggésben a következő határozatot 

hozza:  

 

1. A Képviselő-testület a KEOP-1.1.1/C/13 pályázat megvalósítását támogatja. Az 

önkormányzat a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010  pályázathoz ezúton igazolja, hogy az általa ill. 

kijelölt közszolgáltatója által az üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, és az MT-

ben feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek, továbbá az MT-ben 

bemutatott üzemeltetési koncepciót ismeri és elfogadja.  

 

Felelős: Pék László polgármester 

Határidő: azonnal.  

 

7.) Köveskáli Védőnői Szolgálat gazdálkodása 2013. háromnegyedéves helyzetéről 

szóló tájékoztató, 2014. évi költségvetési koncepció 

 

Pék László polgármester:  elmondja, hogy az előterjesztés tartalmazza azt, hogy a védőnői 

szolgálat gazdálkodása időarányosan teljesült. A védőnői feladatokat jelen pillanatban a hölgy 

nyugdíj mellett látja el és csak év végéig vállalja, úgy hogy ezt a feladatellátást a jövő évben 

meg kell oldani, bár a folyamatos hirdetés ellenére nincsen az állásra jelentkező. Javasolja 

elfogadásra a védőnői szolgálat háromnegyedéves helyzetéről szóló tájékoztatót.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

      84/2013. (XI. 05.) HATÁROZATA 

 

A Köveskáli Védőnői Szolgálat 2013. háromnegyedévi  

gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadásáról 
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Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt a Köveskáli Védőnői Szolgálat éves 

költségvetés végrehajtásának háromnegyedévi helyzetéről szóló írásos beszámoló 

elfogadásáról. 

. 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testület a Köveskáli Védőnői Szolgálat 2013. évi 

gazdálkodásának háromnegyedévi helyzetéről szóló tájékoztatót – az előterjesztésnek meg 

felelően 3.571.eFt teljesített bevétellel és 2.464 eFt teljesített kiadással elfogadja. 

 

Pék László polgármester:  javasolja elfogadásra a köveskáli védőnői szolgálat 2014. évi 

költségvetési koncepcióját.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

      85/2013. (XI. 05.) HATÁROZATA 

 

A Köveskáli Védőnői Szolgálat 2014. évi költségvetési  

koncepciója elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt a Köveskáli Védőnői Szolgálat 

2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadásáról. 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Köveskáli Védőnői Szolgálat 2014. évi 

költségvetési koncepcióját - az előterjesztésnek megfelelően-  elfogadja. 

 

 

 

8.) Vegyesbolt működtetése   

 

Dr. Szabó Tímea jegyző: a belső ellenőrzési jelentés alapján három évet meghaladóan nem 

lehet olyan tevékenységet végezni, ami veszteséges. A korábbi években is megállapította a 

jelentés, hogy a vegyesbolt működtetése veszteséges, de eddig minden évben a testület hozott 

egy döntést, hogy a falu ellátása érdekében fenntartja a bolt működését. A törvény kimondja, 

hogy három éven túl a vállalkozási tevékenység  maradványa nem lehet negatív és abban az 

esetben, ha a vállalkozási tartalék nem nyújt fedezetet, akkor a tevékenységet meg kell 

szüntetni. Gyakorlatilag ez alól nincs mentsége az önkormányzatnak.  

 

Pék László polgármester:  sajnálatosnak tartja ezt az egészet, főleg azért is mivel egy dolgozó 

munkája szűnik meg ezáltal. Az önkormányzat megpróbálja publikálni, hirdetni azt, hogy van 

a községben egy ilyen üzlet működtetésére lehetőség.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi képviselő:  kérdezi, hogy amennyiben nem lesz bérlő, akkor sem 

próbálja meg a működtetést az önkormányzat? A lakosság ellátása az üzlet bezárással nem 

lesz megoldva, nagyon sok a faluban az idős ember.  
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Pék László polgármester:  ismét elmondja, hogy nagyon sajnálja, hogy ezt a döntést meg kell 

hozni, sajnos a törvényt nem lehet megkerülni.  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző: az igaz, hogy az önkormányzat nem a nyereség céljából kezdte el 

működtetni a vegyesboltot, hanem azért, hogy az ellátás biztosított legyen.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi képviselő:  példaként említi, hogy Monoszló községben a bolt 

épületre pályázatot nyújtottak be, így 5 évig kötelező működtetetést írtak elő, véleménye 

szerint ez is egy megoldás lenne a vegyesbolt vonatkozásában.  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző:  kérdés az is, hogy Kékkút község milyen beruházásra tud 

pályázatot benyújtani.  

 

Pék László polgármester:  véleménye szerint az épület felső részének a hasznosításával is 

foglalkozni kell és úgy publikálni.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi képviselő:  az árukészlet is jelentős, de legfeljebb már nem fog 

történni rendelés, viszont ami probléma, az a dohányárú.  

 

Pék László polgármester: sajnos a jogszabályban világosan le van írva,  a törvénnyel szemben 

nem dönthet az önkormányzat, publikálni, hirdetni szükséges az üzemeltetést.  

Javasolja az alábbi tartalmú határozat elfogadását: 2013. december 31. napjával az 

önkormányzat megszünteti vállalkozási tevékenységét. 2014. január 1-től bérbeadás útján 

hasznosítani kívánja az üzletet, így próbálja megoldani azt, hogy a község e téren ellátott 

legyen.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi képviselő:  jelzi személyes érintettségét.  

 

Pék László polgármester: kérdezi  a testülettől, hogy  Kardosné Csaba Gyöngyi képviselőt 

kizárják-e a vegyesbolttal kapcsolatos  szavazásból. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

      86/2013. (XI. 05.) HATÁROZATA 

 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kardosné Csaba Gyöngyi képviselő a 

vegyesbolt működtetésével kapcsolatos döntéshozatalból történő kizárásáról szóló javaslatot 

nem támogatta.   

 

Pék László polgármester:  javasolja elfogadni a vegyesbolttal kapcsolatosam előzőleg szóban 

ismertetett határozatot.  
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Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül  

és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

      87/2013. (XI. 05.) HATÁROZATA 

 

vegyesbolt működtetéséről  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a vegyesbolt működtetésére vonatkozó 

vállalkozási tevékenységét 2013. december 31. napjával megszünteti.  

2014. január 1. napjától az üzletet bérbeadás útján kívánja hasznosítani, megoldva ezáltal a 

község  további ellátását.  

 

Határidő: 2013. december 31.  

Felelős: Pék László polgármester 

 

Pék László polgármester:  megköszöni a részvételt és az ülést 11.55 órakor bezárja.  

 

 

K.m.f.  

 

 

 

Pék László        Dr. Szabó Tímea 

polgármester                jegyző 

 

  

 

 

                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

 

 

 


