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KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. április 25-én  

11:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: Kékkút Község Önkormányzata 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  

Pappné Czilli Orsolya pénzügyi ügyintéző  

Horváth József Tapolcai Rendőrkapitányság részéről 

Sztrik Ákos Badacsonytomaji Rendőrőrs részéről  

 

Csik Tímea jegyzőkönyvvezető 

 

 

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

teljes létszámban jelen van, így határozatképes. Külön köszönti a tapolcai Rendőrkapitányság 

részéről megjelent Horváth Józsefet, illetve a Sztrik Ákost, aki a 2017. február 1-től a 

badacsonytomaji Rendőrőrs parancsnoka.  

Javasolja a meghívó szerinti napirendet kiegészíteni vegyes ügyekkel.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

  31/2017. (IV. 25.) HATÁROZATA 

 

a 2017. április 25.-i ülés napirendjének elfogadásáról  
 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testület a 2017. április 25-i ülés napirendjét az 

alábbiak szerint elfogadja:  

 

1.) Közrendvédelmi beszámoló elfogadása 
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2.) 2016. évi költségvetés módosítása               

3.) 2016. évi zárszámadás elfogadása  

4.) Anyakönyvi rendelet megalkotása 

5.) Jelentés az önkormányzatot érintő 2016. évi ellenőrzésekről 

6.) Beszámoló az önkormányzat részvételével működő társulások 2016. évi 

tevékenységéről 

7.) Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése 

8.) 2016. évi rendezvények elszámolása  

9.) Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos önkormányzati kötelezettségek 

teljesítésére meghatalmazás adása  

10.) Kővágóörs és Kékkút községek óvodai nevelést biztosító Intézményfenntartó 

Társulás társulási megállapodás módosítása 

11.) Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület 2016. évi támogatásának elszámolása  

12.) Temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálata 

13.) Vegyes ügyek  

 

1.) Közrendvédelmi beszámoló elfogadása 

Pék László polgármester: felkéri a rendőrség részéről megjelenteket a beszámoló 

megtartására.  

Horváth József Rendőrkapitányság részéről: tisztelettel köszönt mindenkit. Bemutatja 

Sztrik Ákos főhadnagyot, aki a badacsonytomaji Rendőrs  megbízott parancsnoka 2017. 

február 1-től. Remélhetőleg beváltja  a hozzá fűzött reményeket, és hosszú távon marad.  

El kívánja mondani, hogy a tapolcai Rendőrkapitányság 2016. éve elég bonyolult és nehézkes 

év volt. Ez alatt érti, hogy voltak sorozatbűncselekmények, akiket sikerült elkapni, de emellett 

mindenki tudja, hogy az államhatár védelme a rendőrség feladata az általános rendőrségi 

feladatok ellátása mellett. Így a tapolcai Rendőrkapitányság állománya is részt vállalt ennek a 

végrehajtásában, és időnként a határra kellett mennie a kollégáknak. Ezen felül kellett kutyás 

szolgálatot adni, így elég nehéz évet tudnak maguk mögött. A kapitányság eredményei 

nagyon jók lettek akár bűnügyi, akár rendészeti szempontból. A bűncselekményi számszaki 

adatok csökkentek, melyeknél egyetlen negatív tendencia van, hogy az ittas gépjárművezetés 

nagyon megemelkedett. Próbálják kezelni, akár megelőzési szempontból, akár ellenőrzéssel 

is, ez egy fő baleseti ok. Így ennek a kiszűrésére a továbbiakban is nagy hangsúlyt kívánnak 

fektetni. Azonban ezt leszámítva egy kiváló évet tudhatnak maguk mögött. Cél, hogy ezt a 

helyzetet, állapotokat, közbiztonságot fenntartsák, és megmaradjon mindenki előtt, hogy a 

rendőrségre bármikor számíthat. Ezt azért az idei évben is megtörtént elvezénylések 

alkalmával úgy oldják meg, hogy akár a bűnügyi szolgálat, akár a vizsgálati, 

igazgatásrendészeti szolgálati ágak bevonásával hajtanak végre járőr szolgálatokat. A reagáló 

járőrök és az egyéb közterületi jelenlét fokozására beosztott állomány közterületen teljesít 

szolgálatot, csak nem biztos, hogy ismert arcokat fognak látni, hanem gyakorlóban, 

ismeretlen emberek tevékenykednek a területen, a településen. Viszont azt is el kell mondani, 

hogy ez az eredmény nemcsak a rendőrségé, hanem a térségben ténykedő polgárőrők 

teljesítményét is ki kell emelni. 2016. évben nagyon szépen teljesítettek szolgálatot akár 

Kékkúton is, tudomása szerint az ábrahámhegyi polgárőrök járnak át, és teljesítenek 

szolgálatot. Többszáz rendezvény volt, azt lehet mondani, hogy fesztivál év volt, nagyon 

nehéz ennek gátat szabni, mert mindenki minden időszakban fesztivált akar tartani, melyeket 

a polgárőrséggel együtt próbálnak biztosítani. Ennek köszönhetően a közös munka 

gyümölcse, hogy nem történt olyan bűncselekmény sem a nyári időszakban, sem az azt 

követő időszakban, és ez azért megnyugvás. Annak nem megnyugvás, akinek a sérelmére 

elkövetnek egy bűncselekményt. Nagyon szeretnék, hogy nulla legyen a bűncselekmények 
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száma, amennyiben ezek a számszaki adatok maradnak, akkor is úgy gondolja, hogy elégettek 

lehetnek ezzel az eredménnyel. A település életében egy személy elleni bűncselekmény 

történt és egy közlekedési baleset. Egyetlen egy hátránya van a településnek, hogy fokozott 

közlekedési veszély zónába tartozik ez az út, melyen a kékkúti üzemhez érkeznek a 

teherautók. Közlekedési balesetek száma viszont azt mutatja, hogy az emberek kellőképpen 

oda figyelnek, legalább is a helyi lakosok. Ezen probléma megoldására nincsen sajnos 

javaslata. Az igazgatásrendészeti tevékenysége a körzeti megbízottnak a területen kimerül a 

fegyvertartási körülmények ellenőrzésében, ez maximálisan jól működik, nincsen semmi 

probléma a térségben. Megköszöni az együttműködést, mert úgy gondolja, hogy szükséges a 

közös hivatallal, a polgármester úrral a jó együttműködés ahhoz, hogy minden információ 

birtokában legyenek, és fordítva is működjön. Ezt az együttműködést ezúton köszöni, és kéri, 

hogy a rendőrőrs parancsnok irányába is hasonló együttműködés történjen. Köszöni a 

figyelmet.  

 

Pék László polgármester: megköszöni a rendőrség beszámolóját. Annyival egészíti ki, hogy 

az önkormányzatnak a rendőrséggel, illetve a polgárőrséggel is nagyon jó a kapcsolata, 

rendszeresen járnak a településen, ami visszatartó erő. A forgalommal kapcsolatban elmondja, 

hogy ez pénz kérdése, több variáció is felmerült már. Igazából az ásványvíz üzem egy komoly 

összegért készíttetett tervet, melyhez nagyon sok hatóság jóváhagyására volt szükség. Olyan 

döntés született, hogy Kővágóörs mellett Révfülöp irányába az Ivóka Borozónál ment volna 

ki az út, mely olyan költséggel járó projekt, aminek költségét az ásványvíz üzem nem tudta 

volna felvállalni. Viszont semmiféle támogatásra nem volt ígéret, pedig minisztériumi szinten 

is jártak. Voltak kint forgalomszámláláson, és elmondták, hogy más úthálózathoz képest itt 

minimális a forgalom. Volt egy másik alternatíva is az út vonatkozásában, de ott pedig a 

nemzeti park aggályoskodott. Annak ellenére, hogy valamivel több a kamionforgalom a 

szokásosnál pont az üzem végett, de ez kezelhető, a faluban nem okoz olyan problémát. A 

balesetek elkerülése végett a tavalyi évben végeztek egy beruházást, mely során az egész 

település felfestésre került, és a kanyarba pedig prizmákat helyeztek el, illetve előző évben 

lakossági észrevétel alapján tükör került elhelyezésre. Valóban a járőrözés rendszeres, Varga 

Ferenc körzeti megbízott hetente jelentkezik, és megbeszélik az aktuális helyzetet. Az 

önkormányzat mind a rendőrség, mind a polgárőrség tevékenységével meg van elégedve. 

Javasolja a közrendvédelmi beszámoló elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

  32/2017. (IV. 25.) HATÁROZATA 

 

közrendvédelmi beszámoló elfogadásáról  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évi közrendvédelmi beszámolót 

elfogadja. 

 

A Rendőrkapitányság képviselői távoznak.  
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Pék László polgármester:  ismerteti a lejárt határidejű határozatokról készült jelentést.  

Javasolja elfogadásra.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

  33/2017. (IV. 25.) HATÁROZATA 

 

Jelentés elfogadásáról  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatokról készült 

jelentést elfogadja. 

 

 

2.) 2016. évi költségvetés módosítása      

 

Pék László polgármester: ismerteti az előterjesztést. Kérdezi, hogy van-e észrevétel, kérdés. 

Megállapítja, hogy nincsen, ezért javasolja a 2016. évi költségvetés módosítását elfogadásra.           

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta :  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

6/2017. (V. 10.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  

 

a 2016. évi költségvetésről szóló 

1/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelete módosításáról 
 

 

3.) 2016. évi zárszámadás elfogadása  

 

Pék László polgármester: ismerteti az előterjesztést. Amennyiben nincsen kérdés javasolja a 

zárszámadás elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta :  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

7/2017. (V. 10.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  

 

Kékkút Község Önkormányzata 2016. évi zárszámadásáról 
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4.) Anyakönyvi rendelet megalkotása 

 

Pék László polgármester:  felkéri a Jegyző Asszonyt, hogy pár mondatban ismertesse a 

napirendet.  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző: a hivatali időn kívüli és a hivatali helyiségen kívüli 

házasságkötéssel kapcsolatos szabályokat kell önkormányzati rendeletben szabályozni. Ilyen 

rendelete már eddig is volt az Önkormányzatnak, csak a magasabb szintű jogszabály, ami 

alapján megalkotta a testület, hatályon kívül helyezésre került. Azért, hogy az új jogszabály 

szerinti jó felhatalmazó rendelkezés legyen benne, ezért kell újra alkotni a rendeletet. 

Gyakorlatilag tartalmában ugyanaz, mint az eddigi, azzal, hogy abban az esetben, ha hivatali 

helyiségen kívüli házasságkötés történik, akkor eddig az anyakönyvvezetőt nettó 3.000 Ft 

díjazás illette meg, de az önkormányzatok nagy részében ez az összeg nettó 5.000 Ft, tehát ezt 

lehetne módosítani. Ennek meg van a bevételi oldala, mivel a házasulók 15.000 Ft-ot fizetnek 

be.  

 

Pék László polgármester:  javasolja a rendelet tervezet elfogadását az ismertetett 

módosítással.  

 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

8/2017. (V. 10.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  

 

a házasságkötések hivatali helyiségen, illetve 

 hivatali munkaidőn kívüli engedélyezéséről,  

valamint az azokért fizetendő  díjak mértékéről 

 

5.) Jelentés az önkormányzatot érintő 2016. évi ellenőrzésekről 

 

Pék László polgármester:   az ellenőrzési jelentés tartalmazza a belső ellenőr, illetve Magyar 

Államkincstár által végzett ellenőrzéseket. Hiányosságokat nem találtak. 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 

 

  34/2017. (IV. 25.) HATÁROZATA 

 

a  2016. évben végzett ellenőrzésekről szóló jelentésről 

 

Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. évben Kékkút Község 

Önkormányzatánál végzett ellenőrzésekről szóló jelentést tudomásul veszi és elfogadja azt. 
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6.) Beszámoló az önkormányzat részvételével működő társulások 2016. évi 

tevékenységéről 

 

Pék László polgármester: az önkormányzat két társulásban szerepel, az egyik az óvodai 

társulás, a másik pedig a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás.  Az óvodába kettő 

gyermek jár a településről. A tapolcai társulás tulajdonképpen egybe foglalja a szociális 

alapszolgáltatáson belül a szociális étkeztetést, a házi segítségnyújtást, családsegítést, 

gyermekjóléti szolgálatot. A másik része az egészégügyi alapellátás, ami a központi ügyelet 

megszervezését és fenntartását foglalja magába. 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 

 

  35/2017. (IV. 25.) HATÁROZATA 

 

Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati társulások 2016. évi 

munkájáról készült beszámolót tudomásul veszi, és elfogadja.  

 

7.) Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése 

 

Pék László polgármester: ismerteti az előterjesztést. Kérdezi, hogy van-e észrevétel, 

javaslat. Megállapítja, hogy nincsen, ezért javasolja elfogadni az értékelés.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

  36/2017. (IV. 25.) HATÁROZATA 

 

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló  

2016. évre vonatkozó átfogó értékelés elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatok ellátásáról szóló 2016. évre vonatkozó értékelést elfogadja. 

Utasítja a polgármestert, hogy az értékelést küldje meg a gyermekvédelmi és gyámügyi 

feladatkörében eljáró Veszprém Megyei Kormányhivatal részére.   

 

Felelős: Pék László, polgármester 

Határidő: 2017. május 31.  

 

8.) 2016. évi rendezvények elszámolása  

 

Pék László polgármester:  az elmúlt években a szokásokhoz híven kettő rendezvény került 

megtartásra. Az egyik a hagyományos májusfa kitáncolás, illetve az augusztusi falunap. 
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Kérdezi, hogy van-e észrevétel, kérdés. Megállapítja, hogy nincsen, ezért javasolja a 

rendezvény elszámolás elfogadását.  

  

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

  37/2017. (IV. 25.) HATÁROZATA 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évi rendezvényekről készült 

elszámolást elfogadja.  

 

9.) Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos önkormányzati kötelezettségek 

teljesítésére meghatalmazás adása  

 

Pék László polgármester: a DRV-nél ez olyan jellegű terv, ami évekre meghatározza, hogy 

melyek azok a feladatok, ami a vízbázissal, vízrendszerrel kapcsolatosak. Mire adnak 

meghatalmazást?  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző: arra, hogy a Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos 

kötelezettséget teljesítse és a hatósági eljárásban gyakorlatilag képviselje az önkormányzatot.  

Ezt az Energetikai Hivatalnak kell jóváhagyásra megküldeni, illetve gyakorlatilag a Gördülő 

Fejlesztési Terv beruházási tervrészének az elkészítése is szerepel.  

 

Pék László polgármester: javasolja, hogy aki a meghatalmazás adásával egyetért, 

kézfeltartással jelezze.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

  38/2017. (IV. 25.) HATÁROZATA 

 

Gördülő fejlesztési tervhez kapcsolódó meghatalmazásról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011 évi CCIX törvény 11.§-a 

rendelkezése alapján az ellátásért felelős kötelezettségébe tartozó, 22-26037-1-001-01-11 

MEKH kódszámú, DRV_S_224 számú Kékkút Község víziközmű-rendszerére vonatkozó 

Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos önkormányzati kötelezettségek teljesítésével, a teljes 

hatósági eljárásra szólóan meghatalmazza DRV Zrt.-ét (8600 Siófok, Tanácsház u. 7.)  

Felhatalmazza a polgármestert a mellékelt meghatalmazás aláírására, valamint annak a DRV 

Zrt. részére történő továbbítására. 

 

Felelős: Pék László polgármester 

Határidő: 2017. április 30. 
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10.) Kővágóörs és Kékkút községek óvodai nevelést biztosító 

Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodás módosítása 

 

Pék László polgármester: felkéri a Jegyző Asszonyt, hogy nyújtson tájékoztatást erről a 

napirendről.  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző: elsősorban arról van szó, hogy az óvodába került egy olyan 

kisgyermek, aki sajátos nevelési igényűnek minősül, és eddig az óvoda által ellátott feladatok 

között ez nem szerepelt, ezért felvételre került ez a feladat az óvoda alapító okiratába és azt 

fogadta el reggel a társulási tanács, és ezt kell átvezetni a társulási megállapodáson is. Már az 

anyag kiküldése után vették észre, hogy a megállapodásban Kővágóörs még a régi címmel 

szerepel, itt az is módosításra kerül. 

 

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 

 

39/2017. (IV. 25.) HATÁROZATA 

 

Kővágóörs és Kékkút községek óvodai nevelést biztosító Intézményfenntartó  

Társulás Társulási megállapodása módosításáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88.§-a alapján a Kővágóörs és Kékkút községek óvodai 

nevelést biztosító Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodás módosítását és annak 

egységes szerkezetét 2017. augusztus 1-i hatállyal jóváhagyja azzal a kiegészítéssel, hogy a 

Társulási Megállapodásban javításra kerül Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-

testülete címe 8254 Kővágóörs, Kossuth u. 1. címről 8254 Kővágóörs, Petőfi u. 2. címre. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Társulási Tanácsot értesítse. 

 

Felelős: Pék László polgármester 

Határidő: azonnal. 

 

11.) Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület 2016. évi támogatásának 

elszámolása  

 

Pék László polgármester:  mindenki tudja, hogy ez a turisztikai egyesület működteti azt a 

buszjáratot, ami a szezonban turistákat hoz-visz. A képviselőkkel már beszéltek róla, hogy ezt 

az idei évben is szeretnék támogatni. Már eljutottak oda, hogy az elmúlt nyár során már elég 

sokan szálltak le erről a járatról. Ez úgy működik, hogy a buszon van egy hostess, és minden 

településről van egy leírás, hogy milyen látnivalók, milyen kézművesek vannak, és így már 

célirányosan szállnak le a turisták. Ennek a szolgáltatásnak már beérett a gyümölcse és a 

településnek igen hasznos. Javasolja a 2016. évi támogatás elszámolását elfogadásra.  
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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 

 

40/2017. (IV. 25.) HATÁROZATA 

 

Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület támogatásának elszámolásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület 

(8261 Badacsony, Park u. 14.) részére nyújtott, 2016. évre vonatkozó támogatásának 

elszámolásáról szóló beszámolóját megismerte, azt elfogadja. 

 

12.) Temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálata 

 

Pék László polgármester: a temető díjakat minden évben felül kell vizsgálni. A díjakon nem 

kívánnak változtatni. 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 

 

41/2017. (IV. 25.) 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 módosítani nem kívánja. 

 

 

 

13.) Vegyes ügyek  

 

a.) Vízberuházás 

 

Pék László polgármester: elmondja, hogy a vízberuházás elindult, nagyon jó ütemben halad.  

A fő gerinc, illetve az aknák elhelyezése megtörtént, így rövidesen már lehet foglalkozni a 

vegyszeres átmosással. Az út felbontása és az út áttörések során probléma nem volt.  

 

b.) Jutalmazás  

 

Pék László polgármester: ebben az évben a vízzel és más egyéb dolgokkal kapcsolatban is 

felmerült plusz munka a képviselők között, és voltak olyan munkák, melyekbe délután, 

munkaidő  után kellett besegíteni. Ezért a munkáért a képviselők számára javasol 3 havi 

tiszteletdíj megállapítását jutalomként.  
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Dr. Szabó Tímea  jegyző:  jutalmat polgármester és alpolgármester kaphat, képviselő nem. 

Viszont a képviselőknek a tiszteletdíját lehet változtatni, mely rendelet módosítást von maga 

után, tehát ezen ülésen az nem kivitelezhető, mert elő kell készíteni.  

 

Pék László polgármester: jó akkor a képviselő úr tiszteletdíj kérdésére visszatérnek.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester: jelzi a döntésben való érintettségét.  

 

Pék László polgármester: javasolja, hogy Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármestert a 

döntéshozatalból ne zárja ki a testület.  

 

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

és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

42/2017. (IV. 25.) HATÁROZATA 

 

döntéshozatalból történő kizárásról  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alpolgármester jutalmazásáról szóló 

döntéshozatalból Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármestert nem zárja ki.  

 

Pék László polgármester: javasolja az Alpolgármester Asszony részére 3 havi bruttó 

tiszteletdíjnak megfelelő jutalom megállapítását.  

 

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

és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

43/2017. (IV. 25.) HATÁROZATA 

 

Alpolgármester jutalmának megállapításáról  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester 

részére 3 havi tiszteletdíjának megfelelő összegű jutalmat állapít meg.  

 

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

kifizetése iránt. 

 

Felelős: Pék László polgármester 

Határidő: 2017. május 31.   

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester:  a polgármester részére javasol 3 havi 

illetménynek megfelelő jutalom megállapítását.  
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Pék László polgármester: jelzi a döntéshozatalban való érintettségét.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester:  javasolja, hogy Pék László polgármestert a 

döntéshozatalból ne zárják ki.  

 

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

és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

44/2017. (IV. 25.) HATÁROZATA 

 

döntéshozatalból történő kizárásról  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármester jutalmazásáról szóló 

döntéshozatalból Pék  László polgármestert nem zárja ki.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester:  javasolja, hogy aki a polgármester három havi 

illetménynek megfelelő jutalmazásával egyetért, kézfeltartással jelezze. 

 

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

és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

45/2017. (IV. 25.) HATÁROZATA 

 

polgármester jutalmának megállapításáról 

 

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

3 havi illetményének megfelelő összegű jutalmat állapít meg.  

 

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

kifizetése iránt. 

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi, alpolgármester 

Határidő: 2017. május 31. 

 

Dr. Szabó Tímea képviselő: a képviselői tiszteletdíjra vonatkozó rendelet módosítását a 

hivatal előkészíti.  

 

Pék László polgármester: mivel tudják, hogy Dr. Szabó Tímea Jegyző Asszony áldott 

állapotba került, és pár hónap múlva anya lesz, és sajnálatos módon egy pár évre elmegy 

gyes-re ebből a kis közösségből. Szeretné megköszöni a munkáját, mivel Kékkút településen 

már a kezdetektől fogva dolgozik, dolgozott. A képviselőkkel már megbeszélte és úgy 

döntöttek, hogy jutalmazása céljára nettó 100.000 Ft összegű keretet biztosítanak. Javasolja, 

hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.  
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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 

 

46/2017. (IV. 25.) HATÁROZATA 

 

jegyző jutalmának megállapításáról  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Dr. Szabó Tímea jegyző jutalmazása 

céljára nettó 100.000 Ft összegű keretet biztosít. 

 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Pék László polgármester 

Határidő: 2017. május 31.   

 

 

 

Pék László polgármester: kéri a jutalom kifizetésének technikai részét a hivatal bonyolítsa. 

Minden jót kíván a Jegyző Asszonynak.  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző: nagyon szépen köszöni.  

 

Pék László polgármester: megköszöni a részvételt és az ülést 11:50 órakor bezárja.  

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 Pék László  Dr. Szabó Tímea 

polgármester  jegyző 

 

 


