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Kékkút Község Önkormányzata 

8254 Kékkút, Fő u. 5. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. május 11-én 11:15 órakor 

megtartott  képviselő-testületi üléséről. 

 

Helye:  Kékkút Község Önkormányzata épülete 

  8254 Kékkút, Fő u. 5. 

 

Jelen vannak: Pék László polgármester 

    Vasáros István alpolgármester 

                 Kardosné Csaba Gyöngyi képviselő 

                              

Tanácskozási joggal valamennyi napirendnél jelen van:  

 

Dr. Szabó Tímea körjegyző 

 

 

Kolláth Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető 
 

Pék László, polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 

3 tagja közül 3 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Aki a meghívó szerinti 

napirendi pontokat elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

28/2011. (V. 11.) HATÁROZATA 

 

A 2011. május 11-i ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. május 

11-i ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 

 

1. A 2010. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása 

Előadó: Pék László polgármester 

 

2. A 2010. évi zárszámadás elfogadása 

Előadó: Pék László polgármester 

 

3. A Révfülöpi Általános Iskola Alapító Okiratának és a Révfülöp és 

Térsége Intézményirányító Társulás társulási szerződése módosítása 

Előadó: Pék László polgármester 
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4. Együttműködési megállapodás kötése az Ábrahámhegyi 

Polgárőrséggel 

Előadó: Pék László polgármester 

 

5. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése 

Előadó: Pék László polgármester 

 

6. Vegyes ügyek 
 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

1. A 2010. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása 

Előadó: Pék László polgármester 

 

Pék László, polgármester: Mindenki kézhez kapta az előterjesztést. A tényadatok rögzítése 

miatt van szükség a költségvetés módosítására. Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal 

kapcsolatban? 

Amennyiben nincs, aki a költségvetés módosításával az előterjesztéssel egyezően egyetért, 

kéri, kézfeltartással szavazzon. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

4/2011. önkormányzati rendelete 

 

A 2010. évi költségvetésről szóló  

3/2010. (II. 22.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

2. A 2010. évi zárszámadás elfogadása 

Előadó: Pék László polgármester 

 

Pék László, polgármester: Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, 

aki az előterjesztéssel egyezően a zárszámadást elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

5/2011. önkormányzati rendelete 

 

A 2010. évi zárszámadásáról 

 

3. A Révfülöpi Általános Iskola Alapító Okiratának és a Révfülöp és Térsége 

Intézményirányító Társulás társulási szerződése módosítása 

Előadó: Pék László polgármester 
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Pék László, polgármester: Megkéri a körjegyzőasszonyt a tájékoztatásra. 

 

Dr. Szabó Tímea, körjegyző: A társulásból kilépett Ábrahámhegy és Balatonszepezd 

Önkormányzata, valamint cím javítása miatt szükséges a társulási megállapodás 

módosításának jóváhagyása. 

 

Pék László, polgármester: Aki a módosítás elfogadásával egyetért, kéri, kézfeltartással 

szavazzon. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

29/2011. (V. 11.) HATÁROZATA 

 

A Révfülöpi Általános Iskola Alapító Okirata és a Révfülöp és 

Térsége Intézményirányító Társulás Társulási Szerződése 

módosításáról  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Révfülöpi 

Általános Iskola Alapító Okirata és a Révfülöp és Térsége 

Intézményirányító Társulás Társulási Szerződése a társulás tagjai, 

valamint ennek megfelelően az intézmény működési köre tekintetében 

történő módosítását jóváhagyja. 

Utasítja a polgármestert, hogy a határozatot Révfülöp Nagyközség 

Önkormányzatának küldje meg, és felhatalmazza a módosító és az 

egységes szerkezetbe foglalt dokumentumok aláírására. 

 

Felelős: Pék László, polgármester 

Határidő:  

- a határozat megküldésére: haladéktalanul 

- a dokumentumok aláírására: a Társulás iránymutatása szerint  

 

4. Együttműködési megállapodás kötése az Ábrahámhegyi Polgárőrséggel 

Előadó: Pék László, polgármester 

 

Pék László, polgármester: Az Önkormányzatot már korábban is megkereste az egyesület 

ezzel a kéréssel.  

 

Dr. Szabó Tímea, körjegyző: Az egyesületek működési területét a cégbíróság nyilvántartja. 

Megkérték a módosítást, hogy Kékkúton is működnek, és az a célszerű, ha határozatlan időre 

kötik a megállapodást. 

 

Pék László, polgármester: Véleménye, hogy támogassák az egyesület működését, és 

határozatlan időre kössék meg a megállapodást. Jelen vannak a községben. Javasolja, hogy 

évi 100 e Ft-tal támogassák az egyesületet két részletben június 30-ig és december 31-ig. 

 

Dr. Szabó Tímea, körjegyző: 2011. évre is 100 e Ft-ot fizessenek, vagy időarányosan 

számolják? 
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Pék László, polgármester: Egész évet vegyék figyelembe. Aki az elmondottakkal egyetért, 

kéri, kézfeltartással szavazzon. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

30/2011. (V. 11.) HATÁROZATA 

 

Az Ábrahámhegyi Polgárőrséggel megállapodás kötéséről 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő – testülete elhatározza, 

hogy az Ábrahámhegyi Polgárőrség bevonásával a közbiztonság 

fokozott növelése céljából járőrözést végeztet.  

Fenti feladat ellátása céljából megállapodást köt az Ábrahámhegyi 

Polgárőrséggel, melynek tervezetét megismerte, jóváhagyta és 

felhatalmazza a polgármestert annak aláírására, és az abban 

meghatározottak teljesítésére.  

 

Felelős: Pék László, polgármester 

Határidő: - a megállapodás aláírására: 2011. május 31.  

- a megállapodásban foglaltak teljesítésére: folyamatos 
 

 

5. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése 

Előadó: Pék László polgármester 

 

Pék László, polgármester: Mindenki kézhez kapta az anyagot. Az anyaggal kapcsolatban 

van-e valakinek észrevétele, hozzászólása? 

Amennyiben nincs, aki az előterjesztést elfogadja, kéri kézfeltartással szavazzon. 

 

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

tartózkodás nélkül meghozza az alábbi: 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

31/2011. (V. 11.) HATÁROZATA 

 

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2010. évre vonatkozó átfogó 

értékelés elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatok ellátásáról szóló 2010. évre vonatkozó értékelést elfogadja. 

Utasítja a polgármestert, hogy az értékelést küldje meg a Veszprém Megyei Kormányhivatal 

Szociális és Gyámhivatala részére.   
 

Felelős: Pék László, polgármester 

Határidő: 2011. május 31.  
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6. Vegyes ügyek 

Előadó: Pék László polgármester 

 

Pék László, polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy megkeresés érkezett 

Balatonszepezd Önkormányzata részéről, hogy környező településekkel, akikkel 

szomszédosak, küldtek ki megkeresést, hogy  alakítsanak körjegyzőséget. Megjelent az új 

törvénytervezet, így megkeresték Horváth Dezső polgármestert, kértek egy lehetőséget arra, 

hogy számolják ki, mennyiért tudnák befogadni a községet. Abban állapodtak meg, hogy lesz 

egy együttes ülésük, ahol konkrét döntés születik. Tájékoztatásul elmondja, hogy kb. 12 

M/Ft-ért tudná a körjegyzőség bevállalni. Ez tájékoztató jellegű összeg. 

 

Dr. Szabó Tímea, körjegyző: A napirendi pontok között nem szerepel az SZMSZ 

módosítása. 

Az anyag viszont kiküldésre került. Egy szakfeladattal ki kell egészíteni a mellékletet, mert a 

2009-es falunapra kapott támogatást ezen kell majd elszámolni. Beadásra került a kifizetési 

kérelem. A rendelet-módosítást a kiküldött tervezethez képest úgy kellene elfogadni, hogy a 

kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő harmadik napon hatályát veszti, mivel 

beépül az alaprendeletbe. 

 

Pék László, polgármester: Aki a körjegyző asszony által elmondottakkal az előterjesztést 

elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

6/2011. önkormányzati rendelete 

 

A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló  

3/2011. (V. 02.) rendelet módosításáról  

 

Ellenőrzési jelentés 

 

Dr. Szabó Tímea, körjegyző: Az ellenőrzési jelentés is szintén kiküldésre került, amit a 

zárszámadáshoz kapcsolódóan kell elfogadni. A zárszámadás napirendjénél akarta, de 

túlszaladtak rajta. A Magyar Államkincstár által végzett ellenőrzés eredményét foglalja össze 

a jelentés. 

 

 

Pék László,  polgármester: Kérdés, hozzászólás az ellenőrzési jelentéssel kapcsolatban? 

Amennyiben nincs, aki az előterjesztést elfogadja, kéri kézfeltartással szavazzon. 

 

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 

 

32/2011. (V. 11.) HATÁROZATA 

 

Az éves ellenőrzési jelentés elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2010. évről 

készült éves ellenőrzési jelentést elfogadja. 

 

Vasáros István, alpolgármester: Elmondja, hogy Horváthné jelezte, hogy nincs megnyitva 

a csap, és mondta neki, hogy csak a bolt előtt van megnyitva. 

 

Pék László, polgármester: Így van, csak a bolt előtt van nyitva. Mivel több kérdés, 

hozzászólás nem hangzott el – megköszönve a részvételt – az ülést 11:25 órakor bezárta. 

 

 

Kmft. 

 

 

Pék László        Dr. Szabó Tímea 

polgármester              körjegyző 

 


