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KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

Ikt.szám: 631-3/2016/K.  

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. május 09-én  

11:00 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 megbízásából: Tóthné Titz Éva aljegyző  

Csik Tímea   jegyzőkönyvvezető 

Ungor Sándor   Tapolcai Rendőrkapitányság 

Pappné Czilli Orsolya  pénzügyi ügyintéző  

 

 

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

teljes létszámban jelen van, így határozatképes.  

Ismerteti a napirendet és javasolja, hogy a közrendvédelmi beszámolót tárgyalja első 

napirendként a testület, továbbá a lejárt határidejű határozatokról készült jelentést pedig azt 

követően fogadja el. Utolsó 17. napirendként pedig vegyes ügyeket javasol tárgyalni.  

 

1.) 2015. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása 

2.) 2015. évi zárszámadás elfogadása 

3.) Közrendvédelmi beszámoló 

4.) Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet 

előkészítése  

5.) Viziközmű vagyon értékelés elfogadása  

6.) 2015. évben végzett ellenőrzésekről szóló jelentés 

7.) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2015. évre vonatkozó 

átfogó értékelés elfogadása 

8.) Közösségi színterek használatának szabályozása  

9.) Beszámoló az önkormányzat részvételével működő társulások 2015. évi tevékenységéről  

10.) Tájékoztatás a gyermekétkeztetés rendszerének átalakítása, különösen a szünidei 

gyermekétkeztetés bevezetésére tekintettel 

11.) Temetővel kapcsolatos  díjak felülvizsgálata  
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12.) Gázló Környezet- és Természetvédelmi Egyesület támogatási kérelme 

13.) Törvényességi felhívás megtárgyalása 

14.) Helyi adókról szóló rendelet módosítás 

15.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet 

módosítása 

16.) Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás létszámcsökkentési  

döntésével kapcsolatos támogatási igénylés benyújtása 

  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

   32/2016. (V. 09.) HATÁROZATA 

 

a 2016. május 09-i ülés napirendjének elfogadásáról  
 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testület a 2016. május 09-i ülés napirendjét az 

alábbiak szerint elfogadja:  

1.) Közrendvédelmi beszámoló 

2.) 2015. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása 

3.) 2015. évi zárszámadás elfogadása 

4.) Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet 

előkészítése   

5.) Viziközmű vagyon értékelés elfogadása  

6.) 2015. évben végzett ellenőrzésekről szóló jelentés 

7.) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2015. évre vonatkozó 

átfogó értékelés elfogadása 

8.) Közösségi színterek használatának szabályozása  

9.) Beszámoló az önkormányzat részvételével működő társulások 2015. évi tevékenységéről  

10.) Tájékoztatás a gyermekétkeztetés rendszerének átalakítása, különösen a szünidei 

gyermekétkeztetés bevezetésére tekintettel 

11.) Temetővel kapcsolatos  díjak felülvizsgálata  

12.) Gázló Környezet- és Természetvédelmi Egyesület támogatási kérelme 

13.) Törvényességi felhívás megtárgyalása  

14.) Helyi adókról szóló rendelet módosítás 

15.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet 

módosítása 

16.) Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás létszámcsökkentési  

döntésével kapcsolatos támogatási igénylés benyújtása 

17.) Vegyes ügyek  
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1.) Közrendvédelmi beszámoló 

 
Pék László polgármester: felkéri a rendőrség részéről jelenlévő Unger Sándort, hogy pár 

szóban a település helyzetéről tájékoztassa a jelenlévőket.  

 

Ungor Sándor Tapolcai Rendőrkapitányság részéről: elmondja, hogy ő a bűnügyi osztály 

vezetője. Bűncselekmények tekintetében országos szinten  csökkenés tapasztalható és ez 

jellemző Kékkút településre is. A településen, ami problémát okoz az az átmenő forgalom, 

nyilván a közlekedési szempontokat figyelembe kell venni. Szűk az egyetlen fő utca, ami a 

forgalmat átviszi a falun. Ebből néha vannak kisebb koccanások. Közbiztonságot tekintve 

kiemelt esemény nem történt a községben, gondol itt rablásra, vagy egyéb közterületen lévő 

cselekményre. A bűnözési tevékenységet ugyanúgy, mint más településen, itt is kifejtik 

szórólapokkal, fórumokkal. A legfontosabb az egyedül élők és az idősek felvilágosítása, 

tekintettel arra, hogy sok a trükkös lopás és az országos szinten ez a fajta bűncselekmény 

sajnos nem mutat csökkenést. Ez egy nagyon jól jövedelmező „iparág” és nagyon nehéz 

bizonyítani. A közterületi kamerák ilyen esetekben hasznosak szoktak lenni, bár  a rendszám 

nehezen olvasható, tekintettel arra, hogy ezek térfigyelő kamera rendszerek. Betöréses-lopás 

éves szinten előfordul egy-egy, de erőszakos, behatolásos lopás nem történt az elmúlt évben.  

Állampolgári és önkormányzati segítséget minden esetben megkapott a rendőrség ezt a 

jövőben is megköszönik. Véleménye szerint maximális volt az együttműködés mind a körzeti 

megbízottal, mind a kapitánysággal. Továbbra is forgó rendszerben folyamatosan 

megjelennek rendőrök a faluban, tavalyi évben  is volt 24 órás gördülő ellenőrzés.  

Köszöni a támogatást a jövőben is számítanak rá, annyit javasol, amennyiben lesz pályázati 

lehetőség, akkor a kamerákat érdemes fejleszteni, mely a rendőrség munkáját is nagyban 

segítené. Köszöni a figyelmet, amennyiben kérdés van, szívesen válaszol.  

 

Pék László polgármester: teljes mértékben egyetért az elmondottakkal. Meg tudja erősíteni, 

hogy a rendőrség és az önkormányzat kapcsolata kiváló. A körzeti megbízott rendszeresen jön 

a településre fogadóórára, illetve a közterületre is. Amennyiben személyét nem éri el, akkor 

bemegy az Alpolgármester Asszonyhoz a boltba, név szerint ismeri azokat az időseket, akikre 

oda kell figyelni. A kamera rendszer fejlesztésére pályázott az önkormányzat, de sajnos nem 

nyert támogatást. Kérdezi a képviselőket, hogy kérdés van-e. Megállapítja, hogy nincsen, 

ezért javasolja elfogadásra közrendvédelmi beszámolót.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

   33/2016. (V. 09.) HATÁROZATA 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. évre vonatkozó közrendvédelmi 

beszámolót elfogadja.  

 

Pék László polgármester: köszöni a beszámolót, megköszöni a részvételt.  

 

Ungor Sándor elhagyja a helyiséget. 
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Pék László polgármester: a testület kézhez kapta a lejárt határidejű határozatokról készült 

jelentést. Tájékoztatásul elmondja, hogy a szőlőhegyben lévő vízvezeték fejlesztéséhez a 

tervek elkészültek, jelenleg folyik a szolgalmi jogok bejegyzése, amennyiben ez megtörténik, 

akkor kerül a vízjogi engedély kérelem benyújtásra. Amennyiben meg lesz az engedély, akkor 

még a nyár folyamán megkezdik a beruházást. Javasolja a lejárt határidejű határozatokról 

készült jelentés elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

   34/2016. (V. 09.) HATÁROZATA 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról készült 

jelentést elfogadja.  

 

2.) 2015. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása 

 
Pék László polgármester: a tavalyi évben döntés született az ivóvízhálózat kiépítéséről a 

befizetések megtörténtek. Továbbá történtek ingatlan vásárlások, illetve gép vásárlások és 

ezért kerül sor a módosításra. Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel. Megállapítja, hogy 

nincsen, ezért javasolja elfogadásra a 2015. évi 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 

 

4/2016. (V. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 

a 2015. évi költségvetéséről szóló 

1/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

3.) 2015. évi zárszámadás elfogadása 

 
Pék László polgármester: ez a napirend szorosan kapcsolódik az előzőhöz.  A testület az 

anyagot megkapta. Kérdezi, hogy ezzel kapcsolatosan van-e észrevétel. Megállapítja, hogy 

nincsen, ezért javasolja elfogadásra a 2015. évi zárszámadást.  

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 



 

 

5 

 

 

5/2016. (V. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 

Kékkút Község Önkormányzata 2015. évi zárszámadásáról 

 

 

4.) Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló önkormányzati 

rendelet előkészítése  

 

Pék László polgármester: mint ismeretes ez a rendelet tervezet tartalmazza a háziorvosi, 

fogorvosi, védőnői körzethatárokat. Véleménye szerint ezek a körzethatárok jók, újakat 

kialakítani felesleges. Javasolja elfogadásra.  

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

   35/2016. (V. 09.) HATÁROZATA 

 

Az egészségügyi alapellátás körzeteinek  

meghatározásáról szóló önkormányzati rendeletről 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti tartalommal a 

rendelet tervezetet véleményezésre megküldeni javasolja az alapellátást végző háziorvos, 

fogszakorvos és védőnő, valamint az országos módszertani intézet (Nemzeti 

Egészségfejlesztési Intézet, 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)  részére. 

Felkéri a polgármestert, hogy a vélemények megérkezését követően a véleményezett rendelet 

tervezetet a soron következő ülésre, elfogadásra terjessze elő. 

 

Felelős: Pék László, polgármester 

Határidő: a) azonnal (véleményezésre megküldésre) 

       b) véleményezett rendelet tervezet megérkezését követő tervezett testületi ülés 

 

 

5.) Viziközmű vagyon értékelés elfogadása  

 
Pék László polgármester: a DRV felértékelte a viziközmű vagyonokat és ezt szükséges 

elfogadni. Javasolja elfogadásra.  

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

   36/2016. (V. 09.) HATÁROZATA 
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1./ Kékkút Község Képviselő-testülete a tulajdonában lévő víziközművekre vonatkozó, a 

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által elkészített vagyonértékelést, továbbá az abban szereplő 

vagyonleltárt elfogadja. 

 

2./ Kékkút Község Önkormányzata a vagyonértékelésben szereplő adatokat a víziközművek 

vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő 

adatokról szóló 24/2003. (V. 29.) NFM rendelet 2 §. (2) bekezdése értelmében saját 

nyilvántartásain 2016. január 1-i fordulónappal átvezeti. A vagyonértékelés szerinti 

vagyonérték 84.654.963,- Ft. Az Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű vagyon értéke a 

2015. június 30-i fordulónappal elkészített vagyonértékeléssel került megállapításra a 

vagyonértékelésben rögzítettek szerint, amely vagyon elemeinek új bekerülési értékeként 

történő megjelenítése az Önkormányzat számviteli nyilvántartásaiban 2016. január 1-jével 

valósul meg oly módon, hogy a 2015. június 30-i fordulónappal megállapított vagyonérték a 

2015. július 1. – december 31. között aktivált beruházásokkal, illetve egyéb változásokkal 

módosításra kerülnek. A 2016. január 1-jei bruttó bekerülési érték az avulással korrigált 

újraelőállítási érték alapján került megállapításra. 

 

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy jelen döntést a DRV Zrt. részére 

megküldje. 

 

4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a további, szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: Pék László polgármester 

Határidők:  1./   azonnal 

            2./   folyamatosan 

                                3./   legkésőbb 2016. május 20. 

                                4./   folyamatosan. 

 

     

6.) 2015. évben végzett ellenőrzésekről szóló jelentés 

 
Pék László polgármester: az önkormányzatnál Kövessiné Müller Katalin végzi a belső 

ellenőrzést. Az észrevétel alapján a hibák kijavításra kerültek.  

 

Pappné Czilli Orsolya pénzügyi ügyintéző: a zárszámadást kellett plusz mellékletekkel 

kiegészíteni.  

 

Pék László polgármester: tehát korrigálva lettek, ezért javasolja a jelentés elfogadását.  

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

    37/2016. (V. 09.) HATÁROZATA 

 

a  2015. évben végzett ellenőrzésekről szóló jelentésről 
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Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évben Kékkút Község 

Önkormányzatánál végzett ellenőrzésekről szóló jelentést tudomásul veszi és elfogadja azt. 

 

7.) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2015. évre 

vonatkozó átfogó értékelés elfogadása 

 

 

Pék László polgármester: a beszámoló részletesen tartalmazza az ezzel kapcsolatos 

feladatokat. Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel. Megállapítja, hogy nincsen, ezért 

javasolja az értékelés elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

   38/2016. (V. 09.) HATÁROZATA 

 

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 

 2015. évre vonatkozó átfogó értékelés elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatok ellátásáról szóló 2015. évre vonatkozó értékelést elfogadja. 

Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az értékelést küldje meg a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya részére.   

 

Felelős: Pék László, polgármester 

Határidő: 2016. május 31.  

 

8.) Közösségi színterek használatának szabályozása  

 
Pék László polgármester: Kékkút vonatkozásában közösségi színtérnek minősül a kultúrház, 

könyvtár, tájház, játszótér, polgármesteri iroda, udvar, templomkert. Tulajdonképpen ez a 

szabályzat tartalmazza, hogy melyiket lehet bérbe adni, melyiket nem.  

 

Tóthné Titz Éva aljegyző: ez a szabályzat általánosságban készült, amennyiben van benne 

olyan, ami nem felel meg a helyi jellegzetességeknek, sajátosságoknak, akkor azt át lehet írni.  

 

Pék László polgármester: javasolja a szabályzatot elfogadásra.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

   39/2016. (V. 09.) HATÁROZATA 
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Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közösségi színterek használati 

szabályzatát, házirendjét, az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott szabályzatot, házirendet a 

tegye közzé. 

 

Felelős: Pék László polgármester 

Határidő: 2016. május 31.  

 

 
9.) Beszámoló az önkormányzat részvételével működő társulások 2015. évi 

tevékenységéről  

 
Pék László polgármester: az önkormányzat az elmúlt évben kettő társulásban vett részt, az 

egyik az óvodai társulás, a másik pedig a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás. Az 

óvoda társulás teljesen jól működik, az óvoda a jövőben is biztosítva lesz. A Tapolcai 

Társulás székhelye Lesenceistvánd Önkormányzata, ők készítik a könyvelést, a társulás 

elnöke a Tóth Csaba, a lesenceistvándi polgármester. 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 

 

    40/2016. (V. 09.) HATÁROZATA 

 

Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati társulások 2015. évi 

munkájáról készült beszámolót tudomásul veszi, és elfogadja.  

 

10.) Tájékoztatás a gyermekétkeztetés rendszerének átalakítása, különösen a 

szünidei gyermekétkeztetés bevezetésére tekintettel 

 

Pék László polgármester: kéri az Aljegyző Asszonyt, hogy tájékoztassa a testületet e témakör 

vonatkozásában.  

 

Tóthné Titz Éva aljegyző: ez egy új dolog. Kötelezővé tette a jogszabály a halmozottan 

hátrányos helyzetű és a hátrányos helyzetű gyermekeknél a szünidőben történő étkeztetés 

lehetőségét, melyet az önkormányzat feladataként határozott meg. Tájékoztatási 

kötelezettsége van mind a jegyzőnek, mind az intézményvezetőnek, ha egy gyermek ilyen 

helyzetbe kerül, akkor azonnal tájékoztatni kell,  hogy a lakóhelyén milyen feltételekkel tudja 

ezt az ingyenes étkezést igénybe venni. Jelenleg a településen nincsen ilyen gyermek, de 

bármikor lehet, ezért a feltételét meg kell teremteni. Kellene abban dönteni, hogy ezeken a 

gyermekeken kívül is biztosítja-e az önkormányzat ezt a lehetőséget.  

 

Pék László polgármester: a kötelezőn felül nem kívánja biztosítani az önkormányzat. 

Javasolja azt a verziót elfogadásra, hogy az ellátási kötelezettségen felül biztosítani nem 

kívánja az önkormányzat.  

 

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 

 

   41/2016. (V. 09.) HATÁROZATA 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szünidei gyermekétkeztetési feladatok 

ellátását az ellátási kötelezettségen felül biztosítani nem kívánja. A szünidei 

gyermekétkeztetés feltételeit előkészíti. 

Felkéri a polgármestert, hogy a jegyzőt, valamint a kötelező felvételt biztosító Óvoda, Iskola 

intézményvezetőit a szünidei gyermekétkeztetés biztosításának igénybevételi lehetőségéről 

tájékoztassa. 

 

Felelős: Pék László polgármester 

Határidő: 2016. május 30. 

 

 
11.) Temetővel kapcsolatos  díjak felülvizsgálata  

 
Pék László polgármester: a temető díjakkal kapcsolatosan javasolja, hogy a kétszemélyes 

urnafülkét töröljék, mivel ilyen nincsen a temetőben. Javasolja, hogy aki ezzel egyetért 

kézfeltartással jelezze.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

    42/2016. (V. 09.) HATÁROZATA 

 

A temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálatáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a köztemető rendjéről, használatának és 

igénybevételének szabályairól szóló 11/2014. (XII. 16.) önkormányzati rendeletében 

szabályozott, a temetővel kapcsolatos díjakat felülvizsgálta, ami alapján megállapítja, hogy  

a díjakat az alábbiak szerint kívánja módosítani: 

- a temetési helynél a kétszemélyes urnafülke lehetősége törlésre kerül.  

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges véleményeztetési eljárás lefolytatására, valamint arra, hogy a 

rendelet módosításának tervezetét terjessze a Képviselő-testület elé. 

 

Felelős: dr. Szabó Tímea, jegyző 

Határidő: a következő tervezett testületi ülés 

 
12.) Gázló Környezet- és Természetvédelmi Egyesület támogatási kérelme 

 
Pék László polgármester: csak olyan szervezeteket támogat a testület, ami a településre 

pozitívan hat. Ezért nem  javasol támogatást az egyesület számára.  
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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 

 

    43/2016. (V. 09.) HATÁROZATA 

 
Gázló Környezet- és Természetvédő Egyesület kérelméről  

 
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete testülete  a Gázló Környezet- és Természetvédő 

Egyesületet (Székhely: 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 7.)  nem támogatja.  

 

13.) Törvényességi felhívás megtárgyalása  

Pék László polgármester: Kékkút Önkormányzata nem rendelkezik rendezési tervvel ezért a 

kormányhivataltól törvényességi észrevétel érkezett, ezért előbb vagy utóbb meg kell 

csináltatni. Amiért ez eddig nem készült el, ennek több oka van, az egyik az, hogy az elődje 

7-8 millió forintot költött erre el és nem lett végeredmény. Több gyűlésen járva szembesült 

azzal, hogy a nemzeti park végett sok mindent nem lehet csinálni bizonyos dolgokat be kell 

szabályozni. A környékbeli települések is minden évben hozzányúlnak és súlyos 500-800 ezer 

forint, 1 millió forint körüli költséggel jár.  

Természetesen készítenek új rendezési tervet és azt a verziót választják, hogy kérnek 

árajánlatot és neki fognak állni.  

 

Tóthné Titz Éva aljegyző: a határozati javaslatban konkrétan meg kell határozni, hogy kitől 

kér a testület árajánlatot.  

 

Pék László polgármester: kérnek ajánlatot a Planteus Kft-től (Monoszló), Epres Róberttól 

(Tapolca) és a Város és Ház Bt-től (Budapest). Javasolja, hogy aki a törvényességi 

észrevételben foglaltakkal és  ezekkel a cégekkel egyetért kézfeltartással jelezze.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

    44/2016. (V. 09.) HATÁROZATA 

 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal településrendezési  

eszközök hiánya miatti törvényességi felhívásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Kormányhivatal 

VEB/005/1246/2016. számú törvényességi felhívását megtárgyalta. 

 

A Képviselő-testület a törvényességi felhívásban foglaltakkal egyetért, és a helyi építési 

szabályzat elkészítése érdekében elsőként árajánlatokat szerez be.  
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Felkéri a polgármestert, hogy a helyi építési szabályzat elkészítésére kérjen ajánlatot 

 

- Tér-Metszet Építész és Mérnök Iroda Kft  (8300 Tapolca, Kossuth utca 6.) 

- Planteus Építészeti, Településrendezési és Mérnöki Iroda (8273 Monoszló, Fő utca 

23.) 

- Város és Ház Építőipari, Tervező, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt (1146 Budapest, 

Abonyi utca 8.)  

 

és a kapott ajánlatokat terjessze elő a következő tervezett ülésre. 

 

Felelős: Pék László, polgármester 

Határidő: következő tervezett ülés., 

 

14.) Helyi adókról szóló rendelet módosítás 

Pék László polgármester: ezt már tárgyalta a testület, 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 

 

6/2016. (V. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 

a helyi adókról szóló 6/2014. (X. 15.)  

önkormányzati rendelet módosításáról  

 

15.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

rendelet módosítása 

Pék László polgármester: a vagyon rendelet módosítására azért van szükség, mivel a 

külterületi ingatlanokra is van jelentkező, viszont az eladásba érintett a 043/6 hrsz-ú 

ingatlan nem volt bent a felsorolásba, vagyis a korlátozottan forgalomképes  vagyoni 

körből átkerül az üzleti vagyon kategóriába és így értékesíthető lesz.  

Javasolja a rendelet módosítás elfogadását.  

   

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

7/2016. (V. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 

az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló  

29/2004.(XII. 02.) önkormányzati rendelete módosításáról 
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16.) Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás létszámcsökkentési  

döntésével kapcsolatos támogatási igénylés benyújtása 

 

Pék László polgármester: a háziorvosi ügyeletnél feleslegessé vált egy gépkocsivezető 

foglalkoztatása, ezért a létszámcsökkentéshez támogatási igényt nyújtanak be, ehhez kell a 

társulásban lévő önkormányzatok részéről egy határozat.  

Javasolja a határozati javaslat elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

    45/2016. (V. 09.) HATÁROZATA 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testület, mint a Tapolca Környéki Önkormányzati 

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

fenntartott Balaton – felvidéki Szociális , Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálatnál a 

létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott - jogviszonyban vagy 

munkaviszonyban töltött idejének megszakítás nélküli - foglalkoztatására a települési 

önkormányzat által alapított más szervnél, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy 

a tervezett új álláshelyeken, szervezeti változás, feladatátadás következtében a kérelem 

benyújtójának fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs lehetőség.  

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a létszámleépítéssel kapcsolatos egyszeri 

költségvetési támogatás igénylésének Magyar Államkincstárhoz történő benyújtását 

támogatja, azzal egyetért. 

 

Felkéri a képviselő-testület a polgármestert , hogy a döntésről a Társulás elnökét a határozat 

megküldésével értesítse. 

 

Felelős:  Pék László polgármester 

Határidő: 2016.május 31. 

17.) Vegyes ügyek 

 

a.) Céh Turisztikai Egyesület támogatása  

 

Pék László polgármester: megkereste a Céh Turisztikai Egyesület, aki a buszjáratot is 

üzemelteti a szezonban és kérdezték, hogy az önkormányzat az idei évben is támogatja-e az 

egyesületet, illetve  igénybe veszi-e a szolgáltatást, azaz a régiós buszjáratot. Az szeretné, 

hogy szülessen ebben döntés, hogy ebben az évben is támogatja az egyesületet az 

önkormányzat.  

 

Tóthné Titz Éva aljegyző: a döntéshez kérelemre van szükség, mivel  egy kormányzati 

portálra ezeket a kérelmeket a megfelelő mellékletekkel együtt fel kell tölteni.  

 

Pék László polgármester: de a szándékot most kinyilváníthatja a testület?  
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Tóthné Titz Éva aljegyző: így van, a szándékról lehet dönteni.  

 

Pék László polgármester: javasolja, hogy aki azzal a szándékkal egyetért, hogy a Céh 

Turisztikai Egyesületet támogassák, kézfeltartással jelezze.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

    46/2016. (V. 09.) HATÁROZATA 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete szándékát fejezi ki abban a vonatkozásban,  

hogy a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesületet (Székhely: 8261 Badacsony, Park u. 14.)   2016. évben 

támogatja.   

 

b.) Jutalmazás  

 

Pék László polgármester: mivel a tavalyi évben is került sor premizálásra, ezért az idei évben 

is javasol az Alpolgármester Asszonynak 6 havi tiszteletdíjnak megfelelő összegű jutalmat 

megállapítani.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester: jelzi érintettségét az ügyben.  

 

Pék László polgármester: javasolja, hogy az alpolgármestert ne zárják ki a döntéshozatalból.  

 

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

és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

    47/2016. (V. 09.) HATÁROZATA 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alpolgármester jutalmazásáról szóló 

döntéshozatalból Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármestert nem zárja ki.  

 

Pék László polgármester: javasolja az előbb említett összegű jutalom elfogadását az 

Alpolgármester Asszony részére.  

 

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

és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

   48/2016. (V. 09.) HATÁROZATA 

 

Alpolgármester jutalmának megállapításáról  
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Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester 

részére 6 havi bruttó tiszteletdíjnak megfelelő jutalmat állapít meg.  

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen az alpolgármester jutalmának 

kifizetése iránt. 

 

Felelős: Pék László polgármester 

Határidő: 2016. május 31.   

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester: javasolja a polgármester részére 6 havi bruttó 

illetménynek megfelelő jutalom megállapítását.  

 

Pék László polgármester: bejelenti személyes érintettségét az ügyben.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester: javasolja, hogy a polgármestert ne zárják ki a 

döntéshozatalból.  

 

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

és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

    49/2016. (V. 09.) HATÁROZATA 

 

Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester jutalmazásáról szóló 

döntéshozatalból Pék  László polgármestert nem zárja ki.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester: javasolja a hat havi illetménynek megfelelő jutalom 

elfogadását a polgármester részére.  

 

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

és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

    50/2016. (V. 09.) HATÁROZATA 

 

polgármester jutalmának megállapításáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pék László, főállású polgármester részére 

jutalmat állapít meg,  a polgármester illetményének  6 havi bruttó összegének megfelelően.  

 

A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert, hogy  intézkedjen a polgármester jutalmának 

kifizetése iránt. 

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi, alpolgármester 

Határidő: 2015. november 30.  
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Pék László polgármester:   kérdezi, hogy van-e észrevétel, bejelentés, egyéb javaslat. 

Megállapítja, hogy nincsen, ezért megköszöni a részvételt és az ülést 11:55 órakor bezárja.  

 

K.m.f. 

 

 Pék László        Dr. Szabó Tímea  

polgármester             jegyző 

 

 

 

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős jelen lévő:  

 

 

 

Tóthné Titz Éva 

aljegyző 


