
KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. február 20-án  

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 az 

ülés 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 

 

  7/2018. (II. 20.) HATÁROZATA 

 

napirend elfogadásáról  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. február 20-i  ülés napirendjét az 

alábbiak szerint elfogadja:  

 

1.) Kékkút Önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadása  

2.) Adó rendelet módosítása 

3.) Törvényességi észrevétel településképi rendelet vonatkozásában  

4.) 2018. évi közbeszerzési terv elfogadása 

5.) 2018. évi rendezvényterv elfogadása 

6.)  Alapítványok, egyesületek 2017. évi támogatásának elszámolása 

7.) Alapítványok, egyesületek 2018. évi támogatása 

8.) Falugondnoki szolgálat szakmai programjának elfogadása  

9.) Falugondnoki szolgálat továbbképzési tervének elfogadása  

10.) Közösségi színterek bérleti díjának megállapítása 

11.) Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési   



            Önkormányzati Társulás 2017. évi tevékenységéről beszámoló 

12.) „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat” felhívásról döntéshozatal  

13.) Óvodai térítési díjról szóló rendelet véleményezése  

14.) Szociális és gyermekjóléti térítési díjakról véleményezése és kedvezmény   

            biztosítása 

15.) Polgármester szabadságáról tájékoztatás 

16.) Helyi Választási Bizottság pót tagjainak  megválasztása 

             

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester: ismerteti a lejárt határidejű határozatokról készült 

jelentést, melyet javasol elfogadni.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

  8/2018. (II. 20.) HATÁROZATA 

 

lejárt határidejű határozatokról  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról készült 

jelentést elfogadja.  

 

1.) Kékkút Önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadása  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester: elmondja, hogy a 2018. évi költségvetéssel 

kapcsolatos előterjesztést, mellékletet mindenki kézhez kapta. Kérdezi, hogy van-e észrevétel.  

Megállapítja, hogy nincsen, ezért javasolja a 2018. évi költségvetés elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

2/2018. (III. 05.) önkormányzati rendelete  

 

a 2018. évi költségvetésről  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester: a költségvetéshez kapcsolódóan van egy 

tájékoztatási kötelezettség, ezt is javasolja elfogadásra.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

  9/2018. (II. 20.) HATÁROZATA 



költségvetéshez kapcsolódó tájékoztatási kötelezettségről 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete  a 2018. évi költségvetéssel kapcsolatos 

tájékoztatási kötelezettséget elfogadja. 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester: szintén a költségvetéshez kapcsolódóan javasolja 

elfogadni a saját bevételeket és adósságot keletkeztető ügyleteket.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

  10/2018. (II. 20.) HATÁROZATA 

 

Az Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő  

fizetési kötelezettsége megállapításáról  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 29/A. §-a alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint a 

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése 

szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet 

követő három évre várható összegét az alábbiakban foglaltak szerint állapítja meg: 

 

Saját bevételek összege: 

 

                                                              2018.  72.998.000 Ft 

                                                              2019.  71.020.000 Ft 

                                                              2020.  71.970.000 Ft 

        2021.  71.920.000 Ft 

 

 

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek:  

                                                              2018. 0 Ft 

                                                              2019. 0 Ft 

                                                              2020. 0 Ft 

                                                              2021. 0 Ft 

 

2.) Adó rendelet módosítása 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester:  a reklámhordozókra vonatkozó adót az 

adórendeletben szerepeltetni szükséges, de Kékkút ezzel a lehetőséggel nem él, ezért javasolja 

a rendelet módosítás elfogadását úgy, hogy a reklámhordozó után fizetendő adó  mértéke 0 Ft.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 



 

3/2018. (III. 05.) önkormányzati rendelete  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

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

önkormányzati rendelete módosításáról  

 

3.) Törvényességi észrevétel településképi rendelet vonatkozásában  

 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester:  felszólította a Kormányhivatal az 

önkormányzatot, hogy március 30-ig a településképi rendeletet alkossa meg.  

 

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző: a rendelettel, illetve az arculati kézikönyvvel 

kapcsolatos első lakossági fórum meg volt.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester:  a kézikönyvet, illetve a rendeletet készítő cégtől 

azt az információt kapták, hogy március 14-én lesz a következő lakossági fórum.  

 

Tóthné Titz Éva jegyzőt  helyettesítő aljegyző: amennyiben március 14-én kívánják ezt a 

fórumot lebonyolítani, akkor azt 8 nappal előbb meg kell hirdetni, mivel az közmeghallgatásnak 

minősül, illetve köti a készítőket még különböző határidő is, tehát erre is figyelni kell. 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester: tehát jelenleg a rendelet előkészítése folyamatban 

van, felveszik a kapcsolatot a készítőkkel a lakossági fórum pontos időpontjának meghatározása 

ügyében. Javasolja, hogy aki a törvényességi felhívással egyetért, kézfeltartással jelezze.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

  11/2018. (II. 20.) HATÁROZATA 

 

A településképi rendelet megalkotásával kapcsolatos  

törvényességi felhívásról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal VEB/005/246/2018. ügyiratszámú törvényességi felhívásával 

egyetért, az abban leírtakat elfogadja, a településképi rendeletet – melynek előkészítése 

jelenleg folyamatban van -  megalkotja. 

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi, alpolgármester 

Határidő: 2018. március 20. 

 

4.) 2018. évi közbeszerzési terv elfogadása 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester: a közbeszerzési tervet nemleges megjelöléssel  

javasolja elfogadni.  



 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

12/2018. (II. 20.) HATÁROZATA 

A 2018. évi közbeszerzési tervről 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény 42.§-a alapján az Önkormányzat, mint ajánlatkérő által 2018. évben 

lefolytatandó közbeszerzési eljárások éves tervét nemleges megjelöléssel jóváhagyja. 

Megbízza a polgármestert, hogy az esetlegesen közbeszerzéssel érintett fejlesztéseket, 

beruházásokat kísérje figyelemmel. 

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester 

Határidő: folyamatos.  

 

5.) 2018. évi rendezvényterv elfogadása 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester: négy rendezvényt terveznek az idei évben. 

Javasolja a rendezvényterv elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

13/2018. (II. 20.) HATÁROZATA 

2018. évi rendezvénytervről  

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

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester. 

Határidő: azonnal. 

 

6.) Alapítványok, egyesületek 2017. évi támogatásának elszámolásaű 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester: a tavalyi évben az Ábrahámhegyi Polgárőr 

Egyesületet támogatták 110.000 Ft-tal, a Badacsonyi Céh  Turisztikai Egyesületet pedig 

100.000 Ft-tal. Mindkettő egyesület a támogatással elszámolt, javasolja először a polgárőrök 

beszámolójának elfogadását.   

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 



KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

14/2018. (II. 20.) HATÁROZATA 

Ábrahámhegy Polgárőr Egyesület támogatásának elszámolásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete, az Ábrahámhegy Polgárőr Egyesület 

(8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.) részére nyújtott, 2017. évre vonatkozó támogatásának 

elszámolásáról szóló beszámolóját megismerte, azt elfogadja. 

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester 

Határidő: azonnal. 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester: javasolja a Céh Turisztikai Egyesület elszámolását 

elfogadásra.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

15/2018. (II. 20.) HATÁROZATA 

Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület  

támogatásának elszámolásáról 

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

(8261 Badacsony, Park u. 14.) részére nyújtott, 2017. évre vonatkozó támogatásának 

elszámolásáról szóló beszámolóját megismerte, azt elfogadja. 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester 

Határidő: azonnal. 

7.) Alapítványok, egyesületek 2018. évi támogatása 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester: az ábrahámhegyi Polgárőr Egyesület, illetve a 

Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület nyújtott be kérelmet. A polgárőröket javasolja az 

elmúlt  évnek megfelelően 110.000 Ft-tal támogatni.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

16/2018. (II. 20.) HATÁROZATA 

Ábrahámhegy Polgárőr Egyesület támogatásáról 
 



Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételére 

és átadására vonatkozó szabályokról szóló 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelete (a 

továbbiakban: Ör.) alapján elhatározza, hogy az Ábrahámhegy Polgárőr Egyesületet (Székhely: 

8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.) (továbbiakban: Egyesület)  egyszeri      110.000 Ft-tal, 

azaz     Egyszáztízezer forinttal támogatja.   

A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik az Egyesület pénztára javára.  

A támogatás célja: Az Egyesület működési kiadásainak támogatása 

A felhasználás határideje: 2018. december 31. 

Az Egyesület a támogatásról 2019. január 31.-ig köteles elszámolni. 

A támogatási cél kormányzati funkciója: 031060 Bűnmegelőzés 

Utasítja az alpolgármestert, hogy fenti támogatásról a Képviselő-testület döntésének megfelelő 

tartalommal kössön megállapodást az Egyesülettel, ami terjedjen ki az Ör. 4. § (2) 

bekezdésében meghatározottakra.  

Utasítja az alpolgármestert, hogy a megállapodás megkötését követően intézkedjen fenti összeg 

kifizetéséről. 

Utasítja az alpolgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról 

számoljon be a Képviselő-testületnek. 

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi, alpolgármester 

Határidő:  

- a megállapodás megkötésére: 2018. március 31. 

- az összeg kifizetésére: a megállapodás megkötését követően, az abban foglaltak szerint 

- beszámolás: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát 

követő testületi ülésen. 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester: a tűzoltó egyesületnek 50.000 Ft támogatást 

javasol. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

17/2018. (II. 20.) HATÁROZATA 

 

Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételére 

és átadására vonatkozó szabályokról szóló 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelete (a 

továbbiakban: Ör.) alapján elhatározza, hogy a Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesületet 

(Székhely: 8254 Kővágóörs, Dózsa Gy. u. 1.) (továbbiakban: Egyesület)  egyszeri  50.000 Ft-

tal, azaz  Ötvenezer forinttal támogatja.   

 

A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik az Egyesület pénztára javára.  

A támogatás célja: Az Egyesület működési kiadásainak támogatása 

A felhasználás határideje: 2018. december 31. 

Az Egyesület a támogatásról 2019. január 31.-ig köteles elszámolni. 

A támogatási cél kormányzati funkciója: 032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek 

 



Utasítja az alpolgármestert, hogy fenti támogatásról a Képviselő-testület döntésének megfelelő 

tartalommal kössön megállapodást az Egyesülettel, ami terjedjen ki az Ör. 4. § (2) 

bekezdésében meghatározottakra.  

Utasítja az alpolgármestert, hogy a megállapodás megkötését követően intézkedjen fenti összeg 

kifizetéséről. 

Utasítja az alpolgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról 

számoljon be a Képviselő-testületnek. 

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi, alpolgármester 

Határidő:  

- a megállapodás megkötésére: 2018. március 31. 

- az összeg kifizetésére: a megállapodás megkötését követően, az abban foglaltak szerint 

- beszámolás: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát 

követő testületi ülésen. 

 

 

8.) Falugondnoki szolgálat szakmai programjának elfogadása  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester: kérdezi, hogy a szakmai programmal 

kapcsolatosan van-e észrevétel, kérdés, javaslat. Megállapítja, hogy nincsen, ezért javasolja 

elfogadás a falugondnoki szolgálat szakmai programját.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

18/2018. (II. 20.) HATÁROZATA 

A falugondnoki szolgálat Szakmai Programjának elfogadásáról   

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselőtestülete a falugondnoki szolgálat Szakmai 

Programját elfogadja.  

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi, alpolgármester 

Határidő: azonnal. 

 

 

9.) Falugondnoki szolgálat továbbképzési tervének elfogadása  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi, alpolgármester: a továbbképzési terv vonatkozásában az „A” 

variációt javasolja elfogadásra.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

19/2018. (II. 20.) HATÁROZATA 



A falugondnoki szolgálat 2018. évi továbbképzési terve jóváhagyásáról   

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselőtestülete a falugondnoki szolgálat 2018. évi 

továbbképzési tervét a javaslat „A” pontja szerint jóváhagyja. 

 

Utasítja a polgármestert, hogy a döntésről a falugondnokot tájékoztassa. 

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi, alpolgármester 

Határidő: azonnal. 

 

10.) Közösségi színterek bérleti díjának megállapítása 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester: a közösségi színterek bérleti díja vonatkozásában 

az üzleti célú igénybevétel esetén 5.000 Ft/nap összeget javasol, fűtési szezonban pedig 6.000  

Ft-ot, csoportok esetében szintén 5.000 illetve 6.000 Ft-ot. Magánszemélyek magáncélú 

rendezvényeinek megtartásához szintén ezeket az összegeket javasolja. Kékkúti ingatlannal 

rendelkezők részére a kultúrház térítésmentesen kerül biztosításra.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

20/2018. (II. 20.) HATÁROZATA 

A közösségi színterek igénybevételi díjának meghatározásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kultúrház igénybevételi díját az alábbiak 

szerint határozza meg: 

 

I. Üzleti célú igénybevétel esetén  

árusítás esetén 

                                                               5.000 Ft / nap 

                                  Fűtési szezonban: 6.000 Ft / nap 

 

 Csoportoknak 

                                           5.000 Ft / nap 

                                  Fűtési szezonban:  6.000 Ft / nap 

 

 

II. Magánszemélyek részére, az általuk szervezett magáncélú rendezvények megtartására 

                                                                5.000 Ft / nap 

                                   Fűtési szezonban: 6.000 Ft / nap 

 

Kékkúti ingatlannal rendelkezők számára a kultúrház igénybevétele térítésmentes.  

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

Határidő: március 15.  

 

11.) Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési   



Önkormányzati Társulás 2017. évi tevékenységéről beszámoló 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: javasolja a beszámoló elfogadását.  

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

21/2018. (II. 20.) HATÁROZATA 

Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék  

Kezelési Önkormányzati Társulás beszámolójáról 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Észak-Balatoni Térség Regionális 

Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2017. évre szóló beszámolóját 

megismerte, és azt tudomásul veszi. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesíteni 

szíveskedjen. 

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester 

Határidő: március 15.  

 

12.) Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat” felhívásról döntéshozatal  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester: párttól függetlenül nem szeretnék, ha idegenek 

települnének akár az országba, akár a közvetlen környezetbe. Tehát elutasítja a Soros-tervet. 

Javasolja, hogy aki ezzel egyetért kézfeltartással jelezze. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

22/2018. (II. 20.) HATÁROZATA 

                           betelepítési kvóta elleni csatlakozásról 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Védjük meg 

településeinket, védjük meg hazánkat” felhívásról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot 

hozta: 

1. Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete elutasítja a Soros-tervet, és azt, hogy a 

településünkön bevándorlásszervező irodát működtessenek. 

2. Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a településekre 

komoly fenyegetést jelentő tömeges betelepítés miatt felkéri Magyarország Kormányát, hogy 

ha kell, jogszabályokkal lépjen fel a Soros-terv és a bevándorlásszervező Soros-szervezetek 

ellen. 



Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester. 

Határidő: azonnal. 

 

13.) Óvodai térítési díjról szóló rendelet véleményezése  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester: javasolja az óvodai térítési díj rendelet 

elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

23/2018. (II. 20.) HATÁROZATA 

óvodai térítési díj rendelet véleményezéséről 

 

Kékkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvodában nyújtott étkeztetés térítési 

díjáról szóló rendelet módosítását az előterjesztés szerint elfogadásra javasolja.  

 

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

Polgármesterét értesítse. 

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester 

Határidő: azonnal. 

 

14.) Szociális és gyermekjóléti térítési díjak véleményezése és kedvezmény biztosítása 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester: ami a települést érinti, az a házi segítségnyújtás, 

jelenleg a faluban két fő veszi igénybe.  

 

Tóthné Titz Éva  jegyzőt  helyettesítő aljegyző: ismerteti a 2017. évi döntést, mely szerint 

ki lett egészítve a társulási százalék, kedvezmény 100 %-ra.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester: javasolja a tavalyi évnek megfelelően a térítési 

díjak 100 %-ra történő kiegészítését.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

24/2018. (II. 20.) HATÁROZATA 

A szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi  

térítési díjainak meghatározásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tapolca Környéki Önkormányzati 



Társulás Társulási Tanácsa a fenntartásában működő Balaton-felvidéki Szociális, 

Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított szociális és gyermekjóléti 

alapellátások intézményi térítési díjainak meghatározásáról szóló előterjesztést megtárgyalta. 

 

Az előterjesztésben javasolt térítési díjakat az alábbi mentességekkel, kedvezményekkel 

kiegészítve fogadja el.   

 

A házi segítségnyújtás tekintetében a társulás által elfogadotton túl, az intézményi térítési díjból 

további   kedvezményt biztosít a következők szerint:  

- személyi gondozás esetében az első kategóriában 8,5 %, 

- személyi gondozás esetében a második kategóriában 11 %, 

- személyi gondozás  esetében a harmadik kategóriában 15 %, 

- személyi gondozás esetében a negyedik kategóriában 19 %. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről szóló határozatot küldje meg a Társulás elnökének 

további intézkedés végett. 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester 

Határidő: 2018. március 15.  
 

15.) Polgármester szabadságáról tájékoztatás 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester: a polgármester úr tartós táppénze miatt nem lehet 

betervezni az elmaradt és a 2018. évi szabadságát.  

 

Tóthné Titz Éva jegyzőt  helyettesítő aljegyző: gyakorlatilag csak tudomásul tudja venni a 

testület, hogy mennyi szabadsága van, mivel tisztában van a helyzettel. Előbb-utóbb az lesz a 

vége, hogy ki kell fizetni a szabadságot. Tulajdonképpen ezt csak egy tájékoztatás a testület 

felé. 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester: javasolja a polgármester 2018. évi szabadságáról 

készült tájékoztató tudomásul vételét.  

            

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

25/2018. (II. 20.) HATÁROZATA 

polgármester szabadságáról 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pék László, polgármester 2018. évben 

kiadható szabadságát  tudomásul veszi.  

 

16.) Helyi Választási Bizottság pót tagjainak  megválasztása 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester: a bizottságban Traun Pál lemondott és helyére a 

póttag, Sári Tibor kerül. Így kerestek egy póttagot, aki Futó Ilona kékkúti lakos. Javasolja a 

választási bizottságba póttagként  Futó Ilona kékkúti lakost elfogadni.  

 



 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

  26/2018. (II. 20.) HATÁROZATA 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Helyi Választási Bizottságba az alábbi 

póttagot választja:  

 

Futó Ilona (Kékkút, Fő utca 20.) – póttag 

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt helyettesítő aljegyzőt, hogy az érintetteket a 

döntésről értesítse.  

 

Felelős: Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző  

Határidő: azonnal 

 

 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester: megköszöni a részvételt és az ülést 15:30 órakor 

bezárja.  

 

K.m.f. 

 

 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi                                               Tóthné Titz Éva 

alpolgármester     jegyzőt helyettesítő aljegyző 

 

 

 

 

 

 

 
 


