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KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

Ikt.szám: 158-6/2014/ÁBR. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Kékkút   Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. október 01-én   

               11:00 órakor megtartott  nyilvános  testületi üléséről. 

 

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

 

Jelen vannak:   
Pék László    polgármester 

Vasáros István   alpolgármester 

 Kardosné Csaba Gyöngyi  képviselő 

 

Tanácskozási joggal megjelent: 

Dr. Szabó Tímea  jegyző megbízásából: Tóthné Titz Éva aljegyző  

 

Csik Tímea   jegyzőkönyv-vezető  

 

 

Pék László, polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelenteket. A képviselő-testületi ülést  

11:00 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a 3  tagú képviselő-testületből  3 fő jelen van, az 

ülés határozatképes. 

 

Ismerteti a  napirendet, a meghívóban szereplőkhöz képest javasolja a 4. napirend elhagyását, 

mivel az Aljegyző Asszony jelezte, hogy a temető rendelet tervezettel kapcsolatos vélemény 

még nem érkezett meg, ezért nem tárgyalható jelen ülés keretében. Egy új napirendként pedig 

belép a szociális tűzifa támogatásra igény benyújtása.  

 

1. Kékkút Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 28.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

2. Tájékoztató Kékkút Önkormányzata gazdálkodásának 2014. első félévi helyzetéről 

3. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása 

4. Beszámoló a Szociális Szolgálat 2013. évi működéséről 

5. Települési folyékony hulladék elszállítására pályázat  kiírása 

6. Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015-ös évre 

7. Szociális tűzifa támogatásra igény benyújtása 

 

Pék László, polgármester  Javasolja, hogy az előbbiekben ismertetett napirend tárgyalását a 

képviselő-testület fogadja el. Kéri a testületet, aki egyetért a napirend elfogadásával,  

kézfeltartással jelezze.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 

 

59/2014. (X. 01.) HATÁROZATA 
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                                                 Az ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. október 01-i nyilvános ülés 

napirendjét  az alábbiak szerint elfogadja: 

 

1. Kékkút Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 28.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

2. Tájékoztató Kékkút Önkormányzata gazdálkodásának 2014. első félévi helyzetéről 

3. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása 

4. Beszámoló a Szociális Szolgálat 2013. évi működéséről 

5. Települési folyékony hulladék elszállítására pályázat  kiírása 

6. Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015-ös évre 

7. Szociális tűzifa támogatásra igény benyújtása 

 

Pék László polgármester:  a napirendek tárgyalása előtt javasolja, hogy a lejárt határidejű 

határozatokról készült jelentést fogadja el a testület.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 

 

60/2014. (X. 01.) HATÁROZATA 

 

Jelentés elfogadásáról  

 

Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű képviselő-testületi 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. 

 

 

1. Kékkút Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 28.) 

önkormányzati rendelet módosítása 

 

Pék László polgármester:  a költségvetési rendelet módosításával kapcsolatos előterjesztést a 

testület tagjai kézhez kapták. A rendelet módosítására a beérkezett többletbevételek és 

többletkiadások, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt kerül sor.  

Az adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok támogatásban részesültek, ez 

Kékkútnak 1.500.000 Ft-ot jelentett. Kérdezi, hogy van-e a  napirenddel kapcsolatosan 

észrevétel, kérdés. Megállapítja, hogy nincsen ezért javasolja elfogadásra  a rendelet 

módosítását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 

 

5/2014. (X. 15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  

 

a 2014. évi költségvetéséről szóló 

1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete módosításáról 
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2. Tájékoztató Kékkút Önkormányzata gazdálkodásának 2014. első félévi 

helyzetéről 

 

Pék László polgármester:  ahogy már az első napirend során is említette, Kékkút 

Önkormányzata, mivel nem vett részt az adósságkonszolidációban, így 1.500.000 Ft 

támogatásban részesült. Véleménye szerint ezen összeget az alsó szennyvízátemelő 

környékének térkövezésére és az önkormányzati épület teljes festésére, illetve a tűzoltó 

szertár festésére lehetne fordítani, melyhez árajánlatokat fog bekérni. Ezen támogatás 

elszámolási határideje 2016. január 31. A dologi kiadások teljesítése 47,4 %. Ezek teljesítése 

az előirányzatnak megfelelően alakul, elmaradás a hulladékszállítás, temető fenntartás 

funkciókódnál látható.   

Szociális támogatásra és átmeneti segélyezésre első félévben 1.631 ezer Ft-ot fordított az 

önkormányzat, ennek teljesítése kereken 50%. 

A pénzeszköz átadások között szerepel a Közös Hivatal támogatása, amely a központi 

költségvetésből származó támogatás emelkedése miatt az előző évihez képest jelentősen 

csökkent.     

A szociális feladatok ellátását és a háziorvosi ügyeleti ellátást a Tapolca Környéki 

Önkormányzati Társulásnak átadott pénzeszközzel támogatjuk. 

A buszmegálló helyén megtörtént a csapadékvíz elvezetés és a buszöböl kialakítása, 

valamint sor került új számítógépek, számítástechnikai eszközök beszerzésére is. 

Összességében elmondható, hogy a takarékos és racionális gazdálkodás következtében az 

önkormányzat I. félévi költségvetése kiegyensúlyozott, időarányosan teljesült. 

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

hogy nincsen, ezért javasolja elfogadásra az önkormányzat  I. félévi gazdálkodásáról készült 

tájékoztatót.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

61/2014. (X. 01.) HATÁROZATA  

 

A gazdálkodás 2014. első félévi helyzetéről szóló tájékoztatóról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi gazdálkodásának első félévi 

helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

3. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása 

 

Pék László polgármester:  a Veszprém Megyei Kormányhivatal felülvizsgálta a hatályos 

adórendeletet, mely során több hiányosságot tárt fel. Ezért  jogszerűség érdekében a korábbi 

rendeletek hatályon kívül helyezése, illetve egy új rendelet elfogadása szükséges.  

Az előterjesztés részletesen tartalmazza a jelenlegi adónemet, összegek tekintetében változás 

nem történik. Ezen új rendelet megalkotásával az önkormányzat a törvényi kötelezettségének 

eleget tesz. Javasolja a rendelet elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  
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KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

6/2014. (X. 15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE   

 

a helyi adókról  

 

4. Beszámoló a Szociális Szolgálat 2013. évi működéséről 

 

Pék László polgármester:  2013. évben a Révfülöpi Szociális Szolgálat látta el a településen a 

házi segítségnyújtást. 2013. december 31. napjával a társulásban részt vevő önkormányzatok 

döntése értelmében a társulás megszűnt és január 1-től a  Tapolcai Balaton-felvidéki Szociális 

és Gyermekjóléti Szolgálat  látja ezen feladatot.  

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

javasolja a beszámoló elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

62/2014. (X. 01.) HATÁROZATA 

 

A Szociális Szolgálat 2013. évi működéséről  

 

Kékkút  Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Révfülöp Szociális Szolgálat 2013. évi 

működéséről készült beszámolót elfogadja.  

 

5. Települési folyékony hulladék elszállítására pályázat  kiírása 

 

Pék László polgármester:  a Veszprém Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívással élt 

az önkormányzat felé, mivel a folyékony hulladék szállítási közszolgáltatás tekintetében is 

rendeletet kell alkotni. Első lépésként a közszolgáltató kiválasztásához pályázat kiírása 

szükséges.  

 

Tóthné Titz Éva aljegyző: törvényi előírás, hogy a közszolgáltató kiválasztásához pályázatot 

kell kiírni, majd szerződést kell kötni erre a feladatra. Amennyiben a pályázat eredménnyel 

zárul, akkor kell a folyékony hulladék elszállítást rendeletben szabályozni.  

 

Pék László polgármester:  mivel a községben majdnem teljes mértékben biztosított a 

szennyvízellátás, egy-két háztartást érint csak, főleg a külterületi részeken élőket.  

 

Tóthné Titz Éva aljegyző:  így van azokra vonatkozik, akik nincsenek rákötve a vezetékes 

szennyvízhálózatra és nekik ezt a szolgáltatást igénybe kell venni, mivel erre a jegyzőnek 

ellenőrzési kötelezettsége van, gyakorlatilag figyelemmel kell kísérni, hogy a zárt 

szennyvíztárolókból hogyan és milyen formában és hová kerül a szennyvíz. A határozati  

javaslatot ki kellene egészíteni időpontokkal, melyekre az alábbi javaslatot teszi:  
A pályázat benyújtási határideje:2014. október 31.  

A borítékok bontása:2014. november 05.  

Eredményhirdetés időpontja:2014. november 10.  

A pályázattal ellátható közszolgáltatási időtartam: 2017. december 31.  
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Pék László polgármester:  javasolja elfogadni a pályázati kiírást az Aljegyző Asszony által 

ismertetett időpontok figyelembevételével.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

KÉKKÚT  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TETÜLETÉNEK 

 

 63/2014. (X. 01.)  HATÁROZATA 

 

Települési folyékony hulladék elszállítására pályázat kiírásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Települési folyékony hulladék 

összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó szolgáltatás 

elvégzésére” pályázatot ír ki, mely pályázati felhívás a határozat 1. számú mellékletét képezi, 

mely az alábbi időpontokkal egészül ki: 

A pályázat benyújtási határideje:2014. október 31.  

A borítékok bontása:2014. november 05.  

Eredményhirdetés időpontja:2014. november 10.  

A pályázattal ellátható közszolgáltatási időtartam: 2017. december 31.  

 

A pályázatot Kékkút Fő u. 15. szám alatti hirdetőtábláján, valamint honlapján teszi közzé, 

továbbá azt eljuttatja a 20 km távolságon belül a pályázat szerinti szolgáltatást végzőkhöz. 

 

Felelős:  Pék László    polgármester  

Határidő: 2014. 2014. november 10.  

 

6. Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015-ös évre 

 

Pék László polgármester:   az előterjesztést a testület tagjai megkapták, javasolja, hogy az 

önkormányzat csatlakozzon a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

64/2014. (X. 01.) 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 2015. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és 



 

 

6 

 

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: 2014. október 1. 

 

Pék László polgármester:   javasolja, hogy aki a pályázati kiírást jóváhagyja, kézfeltartással 

szavazzon.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

65/2014.  (X. 01.) HATÁROZATA 

 

A Bursa Hungarica pályázati kiírások jóváhagyásáról 

 

Kékkút Község 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: 2014. október 4.  

 

7. Szociális tűzifa támogatásra igény benyújtása 

 

Tóthné Titz Éva aljegyző:  ismerteti a testülettel, hogy elfogadásra került a 46/2014. (IX. 25.) 

BM rendelet a települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásának támogatásáról. 

Nagyon rövid a határidő, a rendelet hatálybalépését követő 10 napon belül be kell nyújtani a 

pályázatot ezen célra, melyhez szükséges a testület döntése arról, hogy indul a pályázaton, 

illetve biztosítja a jogszabályban meghatározott önerőt. Az idei évtől szénre is igénybe lehet 

venni ezt a fajta támogatást.  A tűzifát. 2014. januártól márciusig lakásfenntartási 

támogatásban részesülők átlaga alapján lehet legfeljebb kettő köbméter tűzifát igényelni 

személyenként. Ezen hónapokra a támogatásban részesülők átlaga egy fő, tehát csak egy fő 

ellátott után lehet igényelni 2 köbméter tűzifát. Kékkút kemény, lombos tűzifát igényelhet, 

melynek ára 14.000 Ft/m
3
+ÁFA, amihez az önkormányzatnak 1.000 Ft/m

3
 + ÁFA önerőt kell 

biztosítani.  

 

Pék László polgármester:  az Aljegyző Asszony által elmondottak alapján javasolja, hogy az 

önkormányzat nyújtsa be igényét a tűzifa vásárláshoz kapcsolódó támogatásra.  

 

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 

 

66/2014.  (X. 01.) HATÁROZATA 

 

A települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz 

kapcsolódó kiegészítő támogatásának önrészéről 

 

Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési önkormányzatok szociális célú 

tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló a 46/2014. (IX.25.) BM rendelet 

alapján szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásra igényt nyújt be    

2 m³ mennyiségben kemény lombos tűzifára, melyhez a szükséges önerő összesen    2.000 .- 

Ft
 
+ áfa . 

A pályázat önrészeként szolgáló összeget a Képviselő-testület Kékkút Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.25.) 

önkormányzati rendeletében meghatározott tartalékkerete terhére biztosítja. 

 

Felelős: Pék László polgármester 

Határidő: 2014. október 6. 

 

 

Pék László polgármester:  tájékoztatja a testületet, hogy a község részt vett a „Tiszta virágos 

Veszprém megyéért” versenyen, mely során Kékkút község elismerésben részesült, 

megmutatja az erről szóló oklevelet. Ehhez tartozik, hogy a településen nagyon sok turista 

megfordult a szezon során, pozitívan ítélték meg a települést  virágosítás szempontjából is.  

 

Egyéb észrevétel, kérdés nem merült fel az ülést 11:25 órakor bezárja.  

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Pék László                            dr. Szabó Tímea 

polgármester               jegyző 

 

 

 

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős jelenlévő:  

 

 

Tóthné Titz Éva 

aljegyző 

 


