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KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. november 22-én  

15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. 

 

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

 

Jelen vannak: 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 
 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester                                       

Vasáros István képviselő 

 

Tanácskozási joggal megjelent: 

 

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző 

Kissné Pintér Ágnes pénzügyi ügyintéző 

Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 

testület 2 fővel határozatképes. Javasolja a meghívóban szereplő napirendek elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

  86/2017. (XI. 22.) HATÁROZATA 

 

a 2017. november 22-i ülés napirendjének elfogadásáról  
 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. november 22-i ülés napirendjét 

az alábbiak szerint elfogadja:  

 

1.) Kékkút Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása  

2.) Az Önkormányzat vagyonáról  és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet 

módosítása 

3.) 2018. munkaterv elfogadása  

4.) 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 

5.) DRV Zrt-vel bérleti-üzemeltetési szerződés kötése szennyvíz rendszer vonatkozásában 

6.) Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatási szerződés 
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Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester: ismerteti a lejárt határidejű határozatokról 

készült jelentést. Kérdezi, hogy van-e észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatosan. 

Megállapítja, hogy nincsen, ezért javasolja elfogadásra a jelentést.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

  87/2017. (XI. 22.) HATÁROZATA 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete  a lejárt határidejű határozatokról készült 

jelentést elfogadja.  

 

1.) Kékkút Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester: kérdezi, hogy a 2017. évi költségvetés 

módosításával kapcsolatosan van-e észrevétel, kiegészítés, javaslat.  

 

Kissné Pintér Ágnes pénzügyi ügyintéző: a bevételi oldalon egy 70.000 Ft-os bevétel 

érkezett a révfülöpi piac pályázat  kommunikációs feladatainak ellátására. Ezen kívül a 

kiadási oldalon történtek átrendeződések a településképi dokumentumok készítésével 

kapcsolatban.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester: köszöni a tájékoztatást, javasolja elfogadásra a 

2017. évi költségvetés módosítását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

15/2017. (XII. 07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 

a 2017. évi költségvetésről szóló 

1/2017. (II. 25.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

2.) Az Önkormányzat vagyonáról  és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

rendelet módosítása 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester:  kérdezi az Aljegyző Asszonyt a vagyon rendelet 

módosításának szükségességéről.  

 

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző: a vagyon katasztert mindig aktualizálják az 

ingatlan nyilvántartás adatai alapján. A vagyon rendeletből ami hiányzott a vagyon 
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kataszterhez képest, az került bele, ez a tapolcai kistérségi irodaház Kékkút Önkormányzatát 

érintő tulajdoni hányad.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester:  javasolja a rendelet módosítás elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

16/2017. (XII. 07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 

az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló  

29/2004. (XII. 02.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

 

3.) 2018. munkaterv elfogadása  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester:  kérdezi, hogy a 2018. évi munkatervvel 

kapcsolatosan van-e észrevétel.  

 

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző: elmondja, hogy ez csak egy keret a 

munkaterv vonatkozásában az ülések hónapjait határozza meg.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester: javasolja elfogadásra a 2018. évi munkatervet.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

  88/2017. (XI. 22.) HATÁROZATA 

 

2018. évi munkaterv elfogadásáról  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. évi munkatervet elfogadja.  

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi, alpolgármester  

Határidő: a munkatervben meghatározottak szerint 

 

4.) 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester:  kérdezi, hogy a belső ellenőrzési tervvel 

kapcsolatosan van-e kiegészítés.  

 

Kissné Pintér Ágnes pénzügyi ügyintéző: a beruházások nyilvántartásának az ellenőrzése 

került a tervbe a 2017. évre vonatkoztatva, tekintettel arra, hogy elég sok beruházás volt a 
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településen és a belső ellenőr azt fogja vizsgálni, hogy ez a jogszabályoknak megfelelően 

történt-e.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester:  javasolja a belső ellenőrzési terv elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

  89/2017. (XI. 22.) HATÁROZATA 

 

2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. évre vonatkozó belső ellenőrzési 

tervét jóváhagyja. 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester 

Határidő: a tervben meghatározottak szerint. 

 

5.) DRV Zrt-vel bérleti-üzemeltetési szerződés kötése szennyvíz rendszer 

vonatkozásában 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester:  a szerződéssel kapcsolatosan elmondja, hogy a 

kapcsolattartók személyét szükséges javítani mind a polgármester, mind a jegyző 

vonatkozásában.  

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző: jelzik a DRV felé a mellékletek 

aktualizálásának szükségességét.  

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester:  javasolja elfogadásra a bérleti-üzemeltetési 

szerződést.  

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

  90/2017. (XI. 22.) HATÁROZATA 

 

Kékkút DRV_S_224 szv. rendszer Bérleti-üzemeltetési szerződés elfogadásáról  

Kékkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Kékkút DRV_S_224 sz. szennyvíz 

rendszerre vonatkozó Bérleti-üzemeltetési szerződést, valamint az Együttműködési 

megállapodást használati díj elszámolása tekintetében, a DRV Zrt. és Kékkút Község 

Önkormányzata között az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a szerződés aláírására. 
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Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester 

Határidő: 2017. november 27. 

 

6.) Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz közszolgáltatási szerződés 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester:  tájékoztatásul elmondja, hogy a vállalkozótól 

nem érkezett meg a pályázat,  ugyan szóban történt egyeztetés.   

 

A képviselő-testület  döntését  a soron következő ülésre elnapolja.  

 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester:  megköszöni a részvételt, az ülést 15:15 órakor 

bezárja. A testület zárt ülésen folytatja munkáját.  

 

K.m.f. 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi      Tóthné Titz Éva 

alpolgármester      jegyzőt helyettesítő aljegyző 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


