
KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

Ikt.szám: 158-7/2014/ÁBR. 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 02-án  

14:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. 

 

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

 

Jelen vannak: 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 
 

Pék László    polgármester   

Kardosné Csaba Gyöngyi  alpolgármester                                       

Vasáros István     képviselő                               

 

Tanácskozási joggal megjelent:  
 

Dr. Szabó Tímea   jegyző  

 

Csik Tímea   jegyzőkönyvvezető 

 

Pappné Czilli Orsolya  pénzügyi ügyintéző 

 

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

3 fővel határozatképes. Ismerteti a meghívóban szereplő napirendet.   

 

dr. Szabó Tímea jegyző:  elmondja, hogy a napirendek közé fel kell venni az óvodai térítési 

díj rendelet véleményezését és a testületi anyaggal ugyan kiküldésre került, de a napirendben 

nem szerepel a köztisztasági rendelet módosítása, mindettől függetlenül a testület nem tudja 

tárgyalni, mivel a környezetvédelmi hatóság nem küldte meg véleményét.  

 

Pék László  polgármester: a Jegyző Nő által elmondottak alapján javasolja a napirend 

elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

76/2014. (XII. 02.) HATÁROZATA 

 

a 2014. december 02-i ülés napirendjének elfogadásáról  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testület a 2014. december 02-i ülés napirendjét az 

alábbi szerint elfogadja:  

1. 2014. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása 

2. 2014. évi  belső ellenőrzési terv módosítása, illetve a 2015. évi belső ellenőrzési 

terv elfogadása  
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3. 2015. évi munkaterv elfogadása  

4. Települési folyékony hulladék kezelésére  érkezett pályázat elbírálása  

5. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezeléséről szóló 

önkormányzati rendelet megalkotása 

6. Tájékoztatás a köztemetőben történt hatósági ellenőrzésről, valamint a köztemető 

rendjét szabályozó önkormányzati rendelet felülvizsgálata a szociális temetésre 

tekintettel 

7. Képzési támogatásról szóló rendelet elfogadása  

8. Kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárának véleményezése  

9. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 

módosítása 

10. Óvodában nyújtott gyermekétkeztetés térítési díjáról és a gyermekétkeztetésben 

alkalmazható kedvezmény megállapításáról szóló 4/2012.(III.19.) önkormányzati 

rendelet módosításának elfogadására javaslat 

11. Vegyes ügyek 

 

Pék László polgármester:  a napirendek megtárgyalása előtt javasolja elfogadni a lejárt 

határidejű határozatokról szóló jelentést.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

77/2014. (XII. 02.) HATÁROZATA 

Jelentés elfogadásáról  

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

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. 

1. 2014. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása 

Pék László polgármester:  a testület tagjai az előterjesztést kézhez kapták. Az előirányzatok 

között történik átcsoportosítás, ezért szükséges a rendelet módosítása. Kérdezi, hogy van-e 

észrevétel, kérdés a napirenddel kapcsolatosan. Megállapítja, hogy nincsen, ezért javasolja 

elfogadásra.  

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

9/2014. (XII. 16.) önkormányzati rendelete  

 

a 2014. évi költségvetéséről szóló 

1/2014. (II. 28.) önkormányzati  

rendelete módosításáról 
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2. 2014. évi  belső ellenőrzési terv módosítása, illetve a 2015. évi belső ellenőrzési 

terv elfogadása  

 

Pék László polgármester: a 2014. évi belső ellenőrzési terv módosítását azért kell eszközölni, 

mivel betervezésre került a koncessziós díj számlázásával kapcsolatos ellenőrzés.  

 

Pappné Czilli Orsolya pénzügyi ügyintéző:  az idei évben a szabályzatok ellenőrzését tűzte ki 

célul az önkormányzat, de az  Állami Számvevőszék a Közös Önkormányzati Hivatal egyik 

önkormányzatánál a szabályzatok ellenőrzését végzi majd, ezen okból a szabályzat belső 

vizsgálata okafogyottá vált, ezáltal szükség van a belső ellenőrzési terv módosítására. 

 

Pék László polgármester: javasolja a belső ellenőrzési terv módosításának az elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

78/2014. (XII. 02.) HATÁROZATA 

 

A 2014. évi belső ellenőrzési terv módosításáról 

 

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

terv módosítását jóváhagyja. 

 

Felelős: Pék László polgármester 

Határidő: a tervben meghatározottak szerint 

 

Pék László polgármester:  javasolja a 2015. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

79/2014. (XII. 02.) HATÁROZATA 

 

A 2015. évi belső ellenőrzési tervről 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. évre vonatkozó belső ellenőrzési 

tervét jóváhagyja. 

 

Felelős: Pék László polgármester 

Határidő: a tervben meghatározottak szerint 

 

3. 2015. évi munkaterv elfogadása  

 

Pék László polgármester:  a munkatervben szerepel, hogy egy-egy hónapban milyen feladatot 

kell végezni a testületnek. Kérdezi, hogy van-e észrevétel,  javaslat. Megállapítja hogy 

nincsen, ezért javasolja elfogadásra a 2015. évi munkatervet.  
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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 

 

80/2014. (XII. 02.) HATÁROZATA 

 

A 2015. évi munkatervről 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. évi munkatervet elfogadja.  

 

Felelős: Pék László, polgármester 

Határidő: a munkatervben meghatározottak szerint 

 

4. Települési folyékony hulladék kezelésére  érkezett pályázat elbírálása  

 

Pék László polgármester: mint a testület előtt ismeretes, a Kormányhivataltól érkezett 

törvényességi észrevétel alapján a folyékony hulladék elszállítása ügyében rendeletet 

szükséges alkotni. A rendelet megalkotásához szükséges a közszolgáltató kiválasztása.  

A pályázati kiírásra egy pályázat érkezett Németh László tapolcai vállalkozótól, aki 

megbízható, korrekt vállalkozó. Javasolja a pályázat elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

     KÉPVISELŐ-TETÜLETÉNEK 

 

81/2014 (XII. 02.) HATÁROZATA 

 

Települési folyékony hulladék elszállítására 

 kiírt pályázat elbírálásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a folyékony hulladék elszállítására kiírt 

pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja, a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére és elszállítására vonatkozó közszolgáltatási szerződéstervezet 

elfogadja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közszolgáltatási szerződést 

Németh   László 8300 Tapolca Véndeki u. 25. szám alatti egyéni vállalkozóval kösse meg, 

amennyiben a pályázatából hiányzó adatokat pótolja legkésőbb 2014 december 15-ig. 

 

Felelős:  Pék László  polgármester  

Határidő: 2014. december 15.  

 

5. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezeléséről szóló 

önkormányzati rendelet megalkotása 

 

dr. Szabó Tímea jegyző: mivel a képviselő-testület a pályázatot elfogadta, ezért  egyrészt erről 

a szolgáltatásról rendeletet  kell alkotni, másrészt szükséges dönteni arról, hogy a 

Kormányhivatal e tárgyú törvényességi felhívásával a testület egyetért és megalkotja a nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezeléséről szóló önkormányzati rendeletet, 

ezáltal intézkedik a szabálytalanság megszüntetése érdekében.  
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Pék László polgármester: javasolja a testületnek, hozzanak olyan döntést, hogy a nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezeléséről szóló önkormányzati rendelet 

megalkotása tárgyú törvényességi felhívással egyetért.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

82/2014. (XII. 02.) HATÁROZATA 

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz  

kezeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása  

tárgyú törvényességi felhívásról  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz kezeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása tárgyú a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal, Főigazgató által VEB-004/1106/2014. számon tett törvényességi felhívással 

egyetért. 

A törvényességi felhívás alapján a következő intézkedést teszi: megalkotja a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz kezeléséről szóló önkormányzati rendelet.  

Utasítja a polgármestert, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal, Főigazgatót  

tájékoztassa. 

 

Felelős: Pék László, polgármester 

Határidő: 2014. december 2.  

 

Pék László polgármester: javasolja a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

kezeléséről szóló rendelet megalkotását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

10/2014. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 

 

a nem közművel összegyűjtött  

háztartási szennyvíz kezeléséről 

 

6.  Tájékoztatás a köztemetőben történt hatósági ellenőrzésről, valamint a 

köztemető rendjét szabályozó önkormányzati rendelet felülvizsgálata a 

szociális temetésre tekintettel 

 

Pék László polgármester: a Járási Hivatal átfogó ellenőrzést tartott a temetők vonatkozásában. 

Kirívó hiányosságok nem voltak, viszont a nyilvántartások tekintetében van kötelezettsége az 

önkormányzatnak. Megkereste a földhivatal illetékes szakemberét a temetői kataszter 

elkészítése tárgyában. Tájékoztatja a testületet, hogy egy-két üléssel ezelőtt már elfogadták a 

temetőre vonatkozó díjakat. Urnás temetésre vonatkozó díjakat majd akkor fogadják el,  ha 

elkészül az urnahely.  
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dr. Szabó Tímea jegyző: az előterjesztés készítésekor még nem állt rendelkezésre  a 

véleményezés a díjak tekintetében, de időközben megérkezett, így már elfogadható a rendelet. 

Továbbá tájékoztatja a testületet, hogy ezen rendelet tartalmazza a szociális temetés kérdését 

is, melynek hatályba lépése az elhangzottak alapján lehet, hogy kitolódik 2016. január 1. 

napjára,  de akkor majd ezen szakaszt a testület hatályon kívül helyezi.  

 

Pék László polgármester:  javasolja a rendelet elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

11/2014.(XII. 16.) önkormányzati rendelete 
 

a köztemető rendjéről, használatának,  

igénybevételének szabályairól 

 

7. Képzési támogatásról szóló rendelet elfogadása  

 

Pék László polgármester: az önkormányzat az elmúlt években is lehetőségeihez mérten 

támogatta a gyermekeket óvodáskortól egészen főiskolás korig. Az idei évben eddig kimaradt 

a tervek közül, de amennyiben a mai ülés keretében a testület ez a rendeletet elfogadja, akkor 

2015. január 1-től működne ez a támogatási forma. Kérdezi, hogy van-e észrevétel, javaslat a 

napirenddel kapcsolatosan. Megállapítja, hogy nincsen, ezért javasolja elfogadásra a 

rendeletet.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

12/ 2014. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 

 

az iskolai költségek megtérítéséről és a  

képzési támogatásokról a 2014/2015-ös tanévben 

 

8. Kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárának véleményezése  

 

Pék László polgármester: a képviselő-testület előtt ismert, hogy Kékkút község az általános 

iskolák vonatkozásában Révfülöphöz van besorolva. Javasolja, hogy a testület fogadja el az 

előterjesztés szerinti körzethatár besorolást.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

83/2014. (XII. 02.) HATÁROZATA 
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Kötelező felvételt biztosító általános  

iskolai körzethatárok  véleményezéséről 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Kormányhivatal 

által elkészített a kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárokat meghatározó 

tervezetet megismerte, és arról az alábbi véleménye alakult ki:  

 

A képviselő-testület elfogadja az előterjesztés szerint a körzethatár besorolást.  

 

Véleménye kialakítása során a Képviselő-testület figyelembe vette, hogy a település 

jegyzőjének nyilvántartásában Kékkút lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel 

rendelkező halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermek jelenleg nem 

szerepel.  

 

Utasítja a polgármestert, hogy a határozatot a Veszprém Megyei Kormányhivatal részére 

küldje meg. 

 

Felelős: Pék László, polgármester 

Határidő: azonnal. 

 

9. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 

módosítása 

 

Pék László polgármester: a társulási ülésen a polgármesterek már tárgyaltak a megállapodás 

módosítását, melyen apró változtatások történtek.  

 

dr. Szabó Tímea jegyző: a társulás tagjainak a száma csökkent, továbbá az időközbeni 

jogszabályi módosításokat, változásokat építették be a megállapodásba.  

 

Pék László polgármester: javasolja a megállapodás módosítás elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

84/2014. (XII. 02.) HATÁROZATA 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca Környéki Önkormányzati 

Társulás Társulási Tanácsa a Társulási Megállapodásának módosítását elfogadja.  

Felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás aláírására.  

 

Felelős:  Pék László, polgármester  

Határidő: 2014. december 5.  

 

10. Óvodában nyújtott gyermekétkeztetés térítési díjáról és a 

gyermekétkeztetésben alkalmazható kedvezmény megállapításáról szóló 

4/2012.(III.19.) önkormányzati rendelet módosításának elfogadására javaslat 

 

Pék László polgármester: felkéri a Jegyző Nőt, hogy nyújtson tájékoztatást a napirend 

vonatkozásában.  
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dr. Szabó Tímea jegyző:  az óvodai étkeztetési díjról Kővágóörs Önkormányzatának kell 

rendeletet alkotni, de Kékkút Önkormányzatának mint a társulás tagjának véleményeznie kell. 

A változás oka az, hogy az étkeztetésre vonatkozó szabályok 2015. január 1-től  jelentősen 

megváltoznak, ezáltal drágul a térítési díj.   

 

Pék László polgármester: Javasolja az önkormányzati rendelet tervezet előterjesztésének 

elfogadását. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

85/2014. (XII. 02.) HATÁROZATA 

 

Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Kővágóörs és Kékkút községek 

óvodai nevelést biztosító Intézményfenntartó Társulás tagja a Kővágóörs Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének „az óvodában nyújtott gyermekétkeztetés térítési 

díjáról és a gyermekétkeztetésben alkalmazható kedvezmény megállapításáról szóló 4/ 2012. 

(III. 19.) önkormányzati rendelete módosításáról” szóló önkormányzati rendelettervezet 

előterjesztésének elfogadását javasolja, azzal egyetért. 

 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről Kővágóörs Község 

Önkormányzat Képviselő-testületét értesítse. 

 

Felelős: Pék László  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

11. Vegyes ügyek  

 

a.) Karácsonyi ajándékozás  

 

Pék László polgármester: karácsonyi ajándékozással kapcsolatosan kérdezi, hogy  arra van-e 

lehetőség, hogy ajándéktárgyak helyett TESCO, vagy COOP utalványokat kapjon a lakosság?  

 

dr. Szabó Tímea jegyző: az  utalvány formájában nyújtott ajándék egyfajta támogatásnak 

minősül így nincs rá sem jogcím, sem alap, továbbá a lakosságnak ebben az esetben adóznia 

kell, tehát célszerűbb az ajándéktárgy formájában nyújtott támogatás.  

 

b.) Jutalmazás 

 

Pék László polgármester:   mindenkinek megköszöni az egész évi munkáját, különösen a 

képviselőknek. A település megítélése teljesen pozitív az elmúlt időszakban, akár helyi 

lakosoktól, akár üdülőktől kapnak visszajelzést. Javasolja a képviselők részére nettó 150.000 

Ft-os karácsonyi juttatás megítélését.  

Először javasolja, hogy Vasáros István képviselőt a szavazásból ne zárják ki.  

 

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 

 

86/2014. (XII. 02.) HATÁROZATA 

 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Vasáros István képviselőt a 

jutalmazásával kapcsolatos döntéshozatalból nem  zárja ki.  

 

Pék László polgármester:   javasolja Vasáros István képviselő részére a nettó 150.000 Ft 

jutalom megállapítását.  

 

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

és  1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

87/2014. (XII. 02.) HATÁROZATA 

 

jutalom megállapításáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Vasáros István képviselő részére nettó 

150.000 Ft összegű jutalmat állapít meg.  

 

Pék László polgármester:   javasolja, hogy Kardosné Csaba Gyöngyi Alpolgármester 

Asszonyt a jutalomra vonatkozó döntéshozatalból ne zárják ki.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

88/2014. (XII. 02.) HATÁROZATA 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kardosné Csaba Gyöngyi 

alpolgármestert a jutalmazásával kapcsolatos döntéshozatalból nem zárja ki.  

 

Pék László polgármester:   javasolja Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester részére a nettó 

150.000 Ft összegű jutalom megállapítását.  

 

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

és  1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

89/2014. (XII. 02.) HATÁROZATA 

 

jutalom megállapításáról 
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Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kardosné Csaba Gyöngyi részére nettó 

150.000 Ft összegű jutalmat állapít meg.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester:  a Polgármester Úr részére javasol 3 havi nettó 

illetményének megfelelő jutalom megállapítását. Először javasolja, hogy döntsenek arról, 

hogy Pék László polgármestert a jutalmazással kapcsolatos döntéshozatalból nem zárják ki.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

90/2014. (XII. 02.) HATÁROZATA 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pék László polgármestert a 

jutalmazásával kapcsolatos döntéshozatalból nem zárja ki.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester:  a Polgármester Úr részére javasolja az előbb 

ismertetett jutalom megállapítását.  

 

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

és  1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  

 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

91/2014. (XII. 02.) HATÁROZATA 

 

jutalom megállapításáról 

 

Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pék László polgármester részére 3 havi 

nettó illetményének megfelelő jutalmat állapít meg.  

 

Pék László polgármester:   megköszöni a részvételt és az ülést 14:30 órakor bezárja, 15.00 

órától a testület közmeghallgatás keretében folytatja munkáját.  

  

 

K.m.f.  

 

 

 

Pék László       dr. Szabó Tímea 

polgármester                jegyző 


