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Kékkút Község Önkormányzata 
8254 Kékkút, Fı u. 5. 

 
JEGYZİKÖNYV 

 
Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2011. április 13-án 14:30 órakor 
megtartott  képviselı-testületi ülésérıl. 
 
Helye:  Kékkút Község Önkormányzata épülete 
 
Jelen vannak: Pék László polgármester 
    Vasáros István alpolgármester 
                 Kardosné Csaba Gyöngyi képviselı 
                              
Tanácskozási joggal valamennyi napirendnél jelen van:  
 
Dr. Szabó Tímea körjegyzı 
 
 
Kajtár Lászlóné jegyzıkönyvvezetı 
 

Pék László, polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselı-testület 
3 tagja közül 3 fı jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Aki a meghívó szerinti 
napirendi pontokat elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon. 
 
Kékkút Község Önkormányzata Képviselı-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
 

20/2011. (IV.13.) HATÁROZATA 
 

A 2011. április 13-i ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata képviselı-testülete a 2011. április 13-i  
ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 
 
1. Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 
rendelet megalkotása 
Elıadó: Pék László polgármester 
 
2. Gazdasági program elfogadása 
Elıadó: Pék László polgármester 
 
3. A Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás társulási 
megállapodása módosítása 
Elıadó: Pék László polgármester 
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NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 
1. Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló rendelet megalkotása 
Elıadó: Pék László polgármester 
 
Pék László, polgármester: Az anyagot mindenki megkapta. Kiegészítés, hozzászólás a 
napirenddel kapcsolatban? Kérdezi, a körjegyzı asszonyt, hogy van-e a napirenddel 
kapcsolatban kiegészítése? 
 
Dr. Szabó Tímea, körjegyzı: Ahogy az elıterjesztésben írta, a korábbihoz képest a 
lakásfenntartási támogatás megállapítása átkerülhetne polgármesteri hatáskörbe, valamint a 
munkaviszonyban lévı dolgozókkal kapcsolatos munkáltatói jogok gyakorlása. 
 
Pék László, polgármester: Vélemény, hozzászólás? 
Amennyiben nincs, aki az elıterjesztéssel egyezıen a szervezeti és mőködési szabályzatról 
szóló rendeletet elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon. 
 
Kékkút Község Önkormányzata képviselı-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 
 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
 

3/2011. önkormányzati rendelete 
 

a Képviselı-testület szervezeti és mőködési szabályzatáról 
 
2. Gazdasági program elfogadása 
Elıadó: Pék László polgármester 
 
Pék László, polgármester: Ez a program az elkövetkezendı ciklusra szól, magáról a 
településrıl, milyen építészeti és környezeti értékeink vannak. A település fejlettségét, utak, 
turisztikai vonzerejét tartalmazza.  Azokat a célokat már meghatározták, amit az elkövetkezı 
esztendıkben akarnak végrehajtani. Ennek az alapja a pénzügyi források beáramlása. A 
közeljövıben el fognak dılni a folyamatban lévı peres ügyek is, bízik abban, hogy pozitív 
elbírálása lesz. 
Kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban? 
Amennyiben nincs, aki az elıterjesztéssel egyezıen a  gazdasági programot elfogadja, kéri, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
Kékkút Község Önkormányzata Képviselı-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás az alábbi határozatot hozta: 
 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
 

21/2011. (IV.13.) HATÁROZATA 
 

A gazdasági program elfogadásáról 
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Kékkút Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Önkormányzat 2011-2014. idıszakra 
szóló gazdasági programját elfogadja. 
 
3. A Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodása 
módosítása 
Elıadó: Pék László polgármester 
 
Pék László, polgármester: Az elıterjesztést mindenki megkapta. Kérdezi a körjegyzı 
asszonyt, hogy van-e a napirendi ponttal kapcsolatban kiegészítése? 
Amennyiben nincs, aki a társulási megállapodás módosítását az elıterjesztéssel egyezıen 
elfogadja, kéri kézfeltartással szavazzon. 
 
Kékkút Község Önkormányzata képviselı-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
 

22/2011. (IV.13.) HATÁROZATA 
 

 

Kékkút Település Önkormányzat Képviselı-testülete a 2004. évi CVII. törvény 1. §. (3) 
bekezdésében foglaltak alapján, (9) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján dönt 
Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodás módosításának, 
kiegészítésének jóváhagyásáról. 
 
Kékkút Település Önkormányzat Képviselı-testülete, mint a Tapolca és Környéke Kistérség 
Többcélú Társulás tag települése a lakosság szolgáltatási színvonalának javítására, az 
önkormányzatok kapcsolat- és együttmőködési rendszere feltételeinek biztosítására, a 
feladatellátás összehangolására törekszik. 
 
A Képviselı-testület a célok elérése érdekében a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú 
Társulás társulási megállapodásának módosítását, kiegészítését - a módosításokkal, 
kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglaltan – az elıterjesztésnek megfelelıen jóváhagyja. 
 
A Képviselı-testület megbízza a Polgármestert azzal, hogy a szükséges intézkedést tegye 
meg. 
 
Felelıs: Pék László, polgármester 
Határidı: folyamatos 
 
 
Dr. Szabó Tímea, körjegyzı: A meghívóban nem szerepel, de kiment a közbeszerzési terv 
anyaga. 
 
Pék László, polgármester: Akkor az lesz a negyedik napirendi pont. Úgy látja, hogy nincs 
benne változás.  
 
Dr. Szabó Tímea, körjegyzı: A költségvetésben nem szerepel akkora összegő beruházás.  
 
Pék László, polgármester: Ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás? 
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Amennyiben nincs, aki az elıterjesztéssel egyezıen a közbeszerzési tervet elfogadja, kéri, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
Kékkút Község Önkormányzata képviselı-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 
 

23/2011. (IV.13.) HATÁROZATA 
 

A 2011. évre vonatkozó közbeszerzési tervrıl  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2011. évben nem kíván közbeszerzési 
eljárást lefolytatni. 
 
Pék László, polgármester: Amennyiben nincs további kérdés, hozzászólás – megköszönve a 
részvételt – az ülést 15:45 órakor bezárta. 
 
 
 

Kmft. 
 
 

Pék László                                                                                              dr. Szabó Tímea 
polgármester                                                                                                körjegyzı 
 
 

 
 

 
 

 
 


