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Kékkút Község Önkormányzata 

8254 Kékkút, Fő u. 5. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-én 15:00 

órakor megtartott  képviselő-testületi üléséről. 

 

Helye:  Kékkút Község Önkormányzata épülete 

  8254 Kékkút, Fő u. 5. 

 

Jelen vannak: Pék László polgármester 

    Vasáros István alpolgármester 

                                 

Tanácskozási joggal valamennyi napirendnél jelen van:  

 

Dr. Szabó Tímea körjegyző 

 

 

Kajtár Lászlóné jegyzőkönyvvezető 

Vadászi Tibor pénzügyi ügyintéző 
 

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

3 tagja közül 2 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Aki a meghívó szerinti 

napirendi pontokat elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

43/2011. (IX. 21.) HATÁROZATA 

 

A 2011. szeptember 21-i ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. szeptember 21-i ülés napirendi 

pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 

 

1. Az Önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadása 

Előadó: Pék László, polgármester 

 

2. A Kékkút-Mindszentkálla Körjegyzőség 2011. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató 

elfogadása 

Előadó: Pék László, polgármester 

 

3.  A Kővágóörs-Kékkút-Mindszentkálla Körjegyzőség 2011. I. félévi gazdálkodásáról szóló 

tájékoztató elfogadása 
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Előadó: Pék László, polgármester 

 

4. A Kővágóörsi Közös Fenntartású Napközotthonos Óvoda 2011. I. félévi gazdálkodásáról 

szóló tájékoztató elfogadása 

Előadó: Pék László, polgármester 

 

5. A 2011. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása 

Előadó: Pék László, polgármester 

 

6. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása 

Előadó: Pék László, polgármester 

 

7. Az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló rendelet 

elfogadása 

Előadó: Pék László, polgármester 

 

8. A szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása 

Előadó: Pék László, polgármester 

 

9. Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet 

módosítása 

Előadó: Pék László, polgármester 

 

10. A Kővágóörs-Kékkút-Mindszentkálla Körjegyzőség Szervezeti és Működési 

Szabályzatának jóváhagyása 

Előadó: Pék László, polgármester 

 

11. Települési vízkárelhárítási és polgári védelmi program jóváhagyása 

Előadó: Pék László, polgármester 

 

14 Vegyes ügyek 

Előadó: Pék László, polgármester 

 
 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

 

1. Az Önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadása 

Előadó: Pék László, polgármester 
 

Pék László, polgármester: Az év elején betervezett beruházások egy része megindult. A 

folyamatban lévő pernek nem volt eredménye. Elkészült a temető előtti parkoló. A peres 

ügyet elveszítették. Tudták, hogy nagyobb összegű kiadásuk lesz, ami ki kell fizetni a 

pernyertes félnek. Ezen okok miatt az eltervezett beruházások nem valósultak meg, egyéb 

szociális rendelethez is hozzá kellett nyúlni. Ezt az állapotot nem tudták befolyásolni, nem ők 

okozták a településnek. Október 26-án lesz a másik vevővel az utolsó forduló a tárgyaláson, 

ott is nagy valószínűséggel pert fognak veszteni. A spórolást folytatniuk kell tovább. Csak 

azokat a működésre fordítható pénzeszközöket tudják elkölteni, ami szorosan a működéshez 

kapcsolódik. Ennek tudatában, ezekkel a problémákkal átvészelték az első félévet. Reméli, 

hogy jövőre nem lesznek ilyen problémák. 
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Aki a 2011. évi első féléves gazdálkodásról szóló tájékoztatót elfogadja, kéri, kézfeltartással 

szavazzon. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

44/2011. (IX. 21.) HATÁROZATA 
 

Az Önkormányzat 2011. első félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

polgármester tájékoztatását az Önkormányzat gazdálkodásának 

első félévi helyzetéről elfogadja. 

 

Utasítja a polgármestert, hogy a kiegyensúlyozott és 

szabályszerű gazdálkodás érdekében a továbbiakban is tegye 

meg a szükséges intézkedéseket. 

 

Felelős: Pék László, polgármester 

Határidő: folyamatos 
 

2. A Kékkút-Mindszentkálla Körjegyzőség 2011. I. félévi gazdálkodásáról szóló 

tájékoztató elfogadása 

Előadó: Pék László, polgármester 

 

Pék László, polgármester: A körjegyzőség egy hónapos működéséről szól? 

 

Dr. Szabó Tímea, körjegyző: Igen. 

 

Pék László, polgármester: Csúszott a megalakítás, azért kellett egy hónapot várni. A 

beszámolóban az egy havi költségek vannak benne. 

 

Aki a Kékkút-Mindszentkálla Körjegyzőség 2011. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót 

elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

45/2011. (IX. 21.) HATÁROZATA 

 

A Kékkút-Mindszentkálla Körjegyzőség első féléves gazdálkodásáról szóló 

tájékoztató elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Kékkút-Mindszentkálla Körjegyzőség 2011. első félévi 

gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja. 
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3.  A Kővágóörs-Kékkút-Mindszentkálla Körjegyzőség 2011. I. félévi gazdálkodásáról 

szóló tájékoztató elfogadása 

Előadó: Pék László, polgármester 
 

Pék László, polgármester: Ez a beszámoló a februártól fennálló időszakra szól. Minden a 

menetrend szerint folyik.  

Aki a beszámolót elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

46/2011. (IX. 21.) HATÁROZATA 

 

A Kővágóörs-Kékkút-Mindszentkálla Körjegyzőség első féléves gazdálkodásáról szóló 

tájékoztató elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Kővágóörs-Kékkút-Mindszentkálla Körjegyzőség 2011. első 

félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót, valamint a 

Körjegyzőség költségvetésének módosítását elfogadja. 

 

4. A Kővágóörsi Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2011. I. félévi 

gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadása 

Előadó: Pék László, polgármester 

 

Pék László, polgármester: Óvodáskorú gyermek a községben nincs. Mivel közös 

fenntartásban vannak az óvoda tekintetében, így tárgyalni kell a tájékoztatót. 

Javasolja, hogy a tájékoztatót fogadják. 

Aki elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

47/2011. (IX. 21.) HATÁROZATA 

 

A Kővágóörsi Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2011. I. félévi beszámolójának, 

valamint 2011. évi költségvetése módosításának jóváhagyásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kővágóőrsi 

Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2011. I. félévi 

beszámolóját, valamint 2011. évi költségvetése módosítását 

jóváhagyja. 

 

Utasítja a polgármestert, hogy a döntésről Kővágóőrs község 

polgármesterét tájékoztassa.  

 

Felelős: Pék László polgármester 

Határidő: 2011. október 15.  
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5. A 2011. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása 

Előadó: Pék László, polgármester 

 

Pék László, polgármester: Az első napirendi pontnál már vázolta a gazdálkodást. Ami 

beruházásokat meg tudtak csinálni, azt megcsinálták. A módosításra az év eleje óta 

bekövetkezett változások miatt van szükség. 

 

Aki a rendelet módosításával az előterjesztéssel egyezően egyetért, kéri, kézfeltartással 

szavazzon. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

8/2011. önkormányzati rendelete 

 

A 2011. évi költségvetésről szóló  

1/2011. (III. 08.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

 

6. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása 

Előadó: Pék László, polgármester 
 

Pék László, polgármester: Kéri a körjegyző asszony tájékoztatását. 

 

Dr. Szabó Tímea, körjegyző: Szakfeladatszámok módosultak, a régieket kicserélik az 

újakra. Mivel az SZMSZ melléklete tartalmazza a szakfeladatokat, így kell azt módosítani. 

Ezeket a szakfeladatokon kell könyvelni a közmunkával kapcsolatos kiadásokat és 

bevételeket.  

 

Pék László, polgármester: Aki a módosítást az előterjesztéssel egyezően elfogadja, kéri 

kézfeltartással szavazzon. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

9/2011. önkormányzati rendelete 

 

A Képviselő-testület szervezeti és működési 

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

 

7. Az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 

rendelet elfogadása 

Előadó: Pék László, polgármester 

 

Pék László, polgármester: Az előterjesztést mindenki kézhez kapta. Kéri a körjegyző 

asszony tájékoztatását. 
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Dr. Szabó Tímea, körjegyző: Arról szól, hogy a rendelet-tervezetek közzéteszik a honlapon, 

így bárki részéről véleményezhető a tervezetet, még az elfogadása előtt. Ez most már az 

önkormányzatoknak is kötelező.  

 

Pék László, polgármester: Aki az előterjesztéssel egyezően a rendelet-tervezetet elfogadja, 

kéri, kézfeltartással szavazzon. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

10/2011. önkormányzati rendelete 

 

Az önkormányzati rendeletet előkészítésében való társadalmi részvétel szabályairól 

 

8. A szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása 

Előadó: Pék László, polgármester 

 

Pék László, polgármester: Törvényi változás következett be, részben bizonyos lehetőséget 

eltöröltek, de kiegészítés is történt, ami a lakosság, rászorulók számára pozitív dolog.  

 

Dr. Szabó Tímea, körjegyző: A Képviselő-testületnek meg kellene határoznia, hogy a 

jövedelem határnál az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem mekkora határt ne haladjon 

meg az öregségi nyugdíjminimumnak a mekkora %-át kell. Itt a %-ot kell meghatározni. 

Kékkúton eddig az összes kérelmet törvény alapján bírálták el, és nem rendelet alapján.  

 

Pék László, polgármester: Legyen 250%. 

 

Dr. Szabó Tímea, körjegyző: Esetleg lehetne 260%, hogy ne teljesen az legyen, mint a 

központi. Lehetne a helyi rendeletben is 250%, de az akkor lenne célszerűbb, ha nem önálló 

ellátásként nyújtanák, hanem a központi kiegészítéseként. Így adnánk lehetőséget arra, hogy 

aki a 260%-ba belefér, akkor a helyi formáját megkapja a támogatásnak.  

 

Pék László, polgármester: Legyen 260%. 

 

Aki a javaslattal kiegészített rendelet módosítással egyetért, kéri, kézfeltartással szavazzon. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

11/2011. önkormányzati rendelete 

 

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 21/200. (VII. 5.) 

önkormányzati rendelete módosításáról 
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9. Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet 

módosítása 

Előadó: Pék László, polgármester 

 

Pék László, polgármester: A rendelet mellékletében szereplő ingatlanvagyon körének 

aktualizálása szükséges.  

Aki elfogadja az előterjesztéssel egyezően a rendelet módosítását, kéri, kézfeltartással 

szavazzon. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

12/2011. önkormányzati rendelete 

 

Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

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

 

10. A Kővágóörs-Kékkút-Mindszentkálla Körjegyzőség Szervezeti és Működési 

Szabályzatának jóváhagyása 

Előadó: Pék László, polgármester 

 

Pék László, polgármester: Kéri a körjegyző asszony tájékoztatását. 

 

Dr. Szabó Tímea, körjegyző: Az új körjegyzőségnek még nem volt a testületek által 

jóváhagyott SZMSZ-a.  Alapvető szervezeti kérdések, feladatkörök vannak benne. A 

működési legalapvetőbb szabályait tartalmazza. 

 

Pék László, polgármester: Aki a szabályzatot elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

48/2011. (IX. 21.) HATÁROZATA 

 

A Kővágóörs-Kékkút-Mindszentkálla Körjegyzőség Szervezeti és 

Működési Szabályzata jóváhagyásáról   

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Kővágóörs-Kékkút-Mindszentkálla Körjegyzőség Szervezeti 

és Működési Szabályzatát jóváhagyja. 
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11. Települési vízkárelhárítási és polgári védelmi program jóváhagyása 

Előadó: Pék László, polgármester 

 

Pék László, polgármester: Elmondja, hogy a kistérség megbízásából készült el a tanulmány. 

A kistérséghez tartozó 33 településre elkészítették az árvízvédelmi tervet. Sokan nem értettek 

egyet ezzel a dologgal, mert a tapolcai medence, a Káli-medence nem veszélyeztetett. Azon a 

gyűlésen, ahol ez el lett döntve, ott volt a megyei katasztrófavédelemtől egy úr, és felhívta a 

figyelmet arra, hogy várjanak ezzel a dologgal, mert most mérik fel, és most fogják a 

településeket beszabályozni, hogy melyik településnek kell ezt a programot megcsinálni. Ez 

az önkormányzatnak pénzbe nem került, kistérség kifizette a 3,2 m Ft-ot. Ezt a pénzt másra is 

el tudták volna költeni.  

Javasolja a program elfogadását. 

Aki ezzel egyetért, kéri, kézfeltartással szavazzon. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

49/2011. (IX. 21.) HATÁROZATA 
 

Vízkár-elhárítási terv és polgári védelmi program jóváhagyásáról 
 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kékkút 

Község Vízkár-elhárítási tervét és polgári védelmi programját 

jóváhagyja. 

 

12. Vegyes ügyek 

 

Pék László, polgármester: Vegyes ügyekben nem akart semmit tárgyalni, de menet közben 

jöttek még megkeresések a társönkormányzatoktól. Az egyik az Révfülöpi Általános Iskola 

Alapító okiratának módosítása. 

Mi a változás? 

 

Dr. Szabó Tímea, körjegyző: A sajátos nevelési igényű gyerekekre igényelhető normatíva 

igénylés szabályai változtak, és annak megfelelően módosították az alapító okiratot, hogy 

tudják igényelni azt a normatívát.  

 

Pék László, polgármester: Aki az Alapító Okirat módosítást elfogadja, kéri, kézfeltartással 

szavazzon. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

50/2011. (IX. 21.) HATÁROZATA 

 

A Révfülöpi Általános Iskola Alapító Okiratának módosításáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Révfülöpi Általános Iskola Alapító 

Okirata módosítását a tervezetben foglalt tartalommal és egységes szerkezetben jóváhagyja. 
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A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésről Révfülöp Nagyközség 

Jegyzőjét tájékoztassa. 

 

Felelős: Pék László, polgármester 

Határidő: haladéktalanul 

 

- A köveskáli védőnői szolgálat első félévi beszámolójának elfogadása. 

 

Pék László, polgármester: A beszámoló az első félévről szól. 

 

Dr. Szabó Tímea, körjegyző: Igen, de ez az önkormányzatot még nem nagyon érinti, 

második félév már inkább. De arról volt szó, hogy ha létrehozzák ezt a nagy körzetet, akkor 

az OEP finanszírozás lesz annyi, hogy nem kell hozzájárulni a költségekhez. 

 

Pék László, polgármester: Aki a beszámolót elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

51/2011. (IX. 21.) HATÁROZATA 

 

A Köveskáli védőnői szolgálat 2011. első féléves beszámolójának jóváhagyásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a köveskáli 

védőnői szolgálat 2011. első féléves beszámolóját jóváhagyja. 

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésről 

Köveskál község polgármesterét tájékoztassa.  

 

Felelős: Pék László polgármester 

Határidő: 2011. október 15.  

 

Pék László, polgármester: További kérdés, hozzászólás? 

Amennyiben nincs – megköszönve a részvételt – az ülést 15:30 órakor bezárta. 

 

Kmft. 

 

 

Pék László         Dr. Szabó Tímea 

polgármester               körjegyző 

 


