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Kékkút Község Önkormányzata 

8254 Kékkút, Fő u. 5. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. december 7-én 15:00 

órakor megtartott testületi üléséről: 

 

Az ülés helye: Kékkút Község Önkormányzata épülete 

             8254 Kékkút, Fő u. 5. 

 

Jelen vannak: Pék László, polgármester 

  Vasáros István, alpolgármester 

  Kardosné Csaba Gyöngyi képviselő 

 

Tanácskozási joggal jelen van: 

  Dr. Szabó Tímea, körjegyző 

 

Takács Katalin jegyzőkönyvvezető 

Vadászi Tibor pénzügyi ügyintéző 

 

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

3 fővel jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Aki a meghívó szerint 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-TESTÜLETE 

 

55/2011. (XII. 07.) HATÁROZATA 

 

A 2011. december 7-i ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. december 7-i ülés napirendi 

pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 

 

1. Tájékoztató a gazdálkodás háromnegyedéves helyzetéről 

Előadó: Pék László, polgármester 

II. A 2011. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása 

Előadó: Pék László, polgármester 

III. A 2012. évi költségvetés koncepciója 

Előadó: Pék László, polgármester 

IV. Tájékoztató a Kékkút-Mindszentkálla Körjegyzőség gazdálkodásának háromnegyedéves 

helyzetéről 

Előadó: Pék László, polgármester 
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V. Tájékoztató a Kővágóörs-Kékkút-Mindszentkálla Körjegyzőség gazdálkodásának 

háromnegyedéves helyzetéről 

Előadó: Pék László, polgármester 

VI. A Kővágóörs-Kékkút- Mindszentkálla Körjegyzőség 2012. évi költségvetési koncepciója 

Előadó: Pék László, polgármester 

VII. A védőnői szolgálat gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről szóló tájékoztató, és 

a 2012. évi költségvetési koncepció 

Előadó: Pék László, polgármester 

VIII. Tájékoztató a Kővágóörsi Napköziotthonos Óvoda gazdálkodásának háromnegyedéves 

helyzetéről 

Előadó: Pék László, polgármester 

IX. A csatornaszolgáltatás díjának meghatározása 

Előadó: Pék László, polgármester 

X. Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulási megállapodásának módosítása 

Előadó: Pék László, polgármester 

XI. 2012. évi munkaterv elfogadása 

Előadó: Pék László, polgármester 

XII. Beszámoló a társulások működéséről 

Előadó: Pék László, polgármester 

XIII. Vegyes ügyek 

 

Zárt ülésen: 

1. Bursa Hungarica ösztöndíj-pályázatok elbírálása 

Előadó: Pék László, polgármester 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

1. Tájékoztató a gazdálkodás háromnegyedéves helyzetéről 

Előadó: Pék László, polgármester 

 

Pék László, polgármester: Annak ellenére, hogy az éves pénzügyi helyzetük nem úgy 

alakult, ahogy szerették volna, az év elején megkezdték a köztemetőnél parkoló kialakítását. 

A temetőben a fák, cserjék gondozását, fűnyírást egész évben folytatták. A ravatalozó 

faszerkezetének festése megtörtént, valamint az újonnan kialakított parkoló elé növényeket is 

ültettek. A játszótér tavasszal friss homokkal feltöltésre került, faelemek javítása szükséges. 

Jövő évben, ha tudnak annyi pénzt félre tenni, akkor annak a felújítását mindenféleképpen 

meg kell tenni. Külterületi utak karbantartása, veszélyes fák és bokrok kivágása, kátyúk 

javítása megtörtént a területen. Nyár végén a buszmegálló kialakításának befejezésére, az ott 

folyó építkezés miatt most került sor, itt a tulajdonos vállalta a helyreállítást. Növényeket oda 

is ültettek. A templom és környékét folyamatosan karbantartották, a kiszáradt és tönkrement 

virágok helyére ültettek újakat. Az önkormányzati épületben megtörtént a könyvtár felújítása, 

új parketta, informatikai hálózat kiépült. A kultúrház is kapott új parkettát. Az egész 

településen folyamatosan nyírják a füvet, virágok ápolása is folyamatos. Idén is pályáztak a 

Veszprém megyei virágosítási programra. Kékkút község II. helyezést ért el. Ez azt 

bizonyítja, hogy a település összképe folyamatosan javul és szépítik, amit ezzel elismerték. 

Az önkormányzatot ért kár az előző vezető Jancsó Gábor személyével összefüggésben eléggé 

befolyásolta azokat a beruházásokat, fejlesztéseket amiket beterveztek. Fájó pont, mert meg 

szerették volna csinálni, a buszmegálló kialakításának elmaradása. Ezt áttették a jövő évre. 

Próbálnak úgy gazdálkodni, hogy az mindenképpen sikerüljön, mert az a falunak az 

összképét nagyban befolyásolja. Ennek a negatív hatásnak tudható be, hogy augusztus 
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hónapban el kellett törölni a gyógyszerutalványt, ami a lakosságot eléggé érzékenyen 

érintette. Egy komoly döntést is meg kell hozniuk, mégpedig a szilárd hulladékszállítással 

kapcsolatban, amit szintén át kell a lakosságra hárítani, mert ezt a költséget kigazdálkodni. 

Jegyző asszony beszélt a Remondis vezetőjével, ennek a megoldására. Az új szemétlerakó 

körüli problémák is befolyásolják. Az egész megyében érzékeny vita keletkezett a drasztikus 

áremelés miatt.  

Röviden ennyi lett volna a ténykedés, ami elmúlt időszakban történt. A pénzeszközök 

átcsoportosítását is el kellett végezni a 12 m Ft kifizetése miatt is. 

Kérdés, hozzászólás az elmondottakkal kapcsolatban? 

Amennyiben nincs, aki a háromnegyedéves beszámolót az előterjesztéssel egyezően 

elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

56/2011. (XII. 07.) HATÁROZATA 

 

Az Önkormányzat gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről szóló tájékoztató 

elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármester tájékoztatását az 

Önkormányzat gazdálkodásának háromnegyedéves 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 

 

II. A 2011. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása 

Előadó: Pék László, polgármester 

 

Pék László, polgármester: Kérdés, észrevétel? 

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

szavazzon. 

 

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

tartózkodás nélkül megalkotja az alábbi: 

 

13/2011. önkormányzati rendelete 

 

A 2011. évi költségvetésről szóló  

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

 

III. A 2012. évi költségvetés koncepciója 

Előadó: Pék László, polgármester 

 

Pék László, polgármester: Elmondja, hogy a bevételek közül a normatíva felosztása 

megtörtént. Egyes szociális feladatokban vannak %-os eltérések, de igazából őket ez nem 

érinti, mert ez az állami normatívával lehívásra kerülnek. Működési bevételeknél 2012. évben 
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az iparűzési adó tekintetében bevételi oldalon számítani lehet visszaesésre az idei évben 

jelentkezett túlfizetés miatt. Tekintettel arra, hogy a jövő évet mínusszal kezdik, nagyon 

átgondolt és takarékos gazdálkodásra lesz szükség ahhoz, hogy ezeket a kritikus hónapokat, 

évet át tudják vészelni. Ebben az évben durván 30 milliós összeget fizettek ki, olyan dologra, 

amit nem ez a testület idézett elő, ezt megörökölték. Sajnos a pénzügyi kiadásokban is döntő 

szerepet játszik. Mindenképpen a buszmegálló beruházását az első helyre tenné, mert erre a 

pénz rendelkezésre áll. Ásványvíz Zrt-vel a megállapodást szintén meg tudják kötni, ami 

ebben az évben is működött, az plusz 2 millió Ft-os bevétel hoz az önkormányzatnak. A 

körjegyzőség hozzájárulására vállalták a 3,5 millió Ft-ot, de mivel a pénzügyi helyzetük így 

alakult, ami azt diktálja, hogy lélekszámarányosan kellene megállapítani a költséget, akkor ezt 

mindenképpen vissza kell venni és akkor a jövő évre 2 millió Ft-ban szeretné meghatározni. 

Lakosságarányosan így lenne korrekt. 

Mindent megpróbál annak érdekében, hogy működni tudjanak. Minden téren próbál spórolni a 

villany, fűtés stb. Kérték a havi bediktálást, mert az E-on is sokat számlázott. Azóta csökkent 

a villanyszámla is. A közvilágításnál is magas számlák érkeztek, meg lettek reklamálva. A 

templomnál két takarékos lámpa lett felszerelve, itt is nagyobb spórolás van. Felesleges 

éjszaka működtetni a lámpát. Az E-on küldött egy levelet, ha igényli az önkormányzat, akkor 

együttműködnek abban, hogy egy korszerűbb közvilágítási rendszernek a megtervezését 

vállalják. Úgy gondolják, hogy 20-30%-kal még ezt a mostani fogyasztást is vissza lehet 

szorítani. Elmondja, hogy a hegyen megtörtént a hálózat kiépítése, lehetőség nyílt arra, hogy 

egy közvilágítási lámpát is felszereltettek.  

Kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban? 

Amennyiben nincs, aki a 2012. évi költségvetési koncepciót elfogadja, kéri, kézfeltartással 

szavazzon. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

57/2011. (XII. 07.) HATÁROZATA 

 

A 2012. évre vonatkozó költségvetési koncepcióról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. évre vonatkozó költségvetési 

koncepciót elfogadja. 

 

IV. Tájékoztató a Kékkút-Mindszentkálla Körjegyzőség gazdálkodásának 

háromnegyedéves helyzetéről 

Előadó: Pék László, polgármester 

 

Pék László, polgármester: Változás nincs, aki Kékkút-Mindszentkálla Körjegyzőség 

beszámolóját az előterjesztéssel egyezően elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

 

 

 



 5 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

58/2011. (XII. 07.) HATÁROZATA 

 

A Kékkút-Mindszentkálla Körjegyzőség háromnegyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztató 

elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kékkút-Mindszentkálla Körjegyzőség 

háromnegyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

V. Tájékoztató a Kővágóörs-Kékkút-Mindszentkálla Körjegyzőség gazdálkodásának 

háromnegyedéves helyzetéről 

Előadó: Pék László, polgármester 

 

Pék László, polgármester: Elmondja, hogy változás nem történt. A rájuk eső részt fizetik.  

 

Dr. Szabó Tímea, körjegyző: Arányosan teljesültek a kiadások, alapvetően jól terveztek. 

Nem kellett túllépni a kereteket. 

 

Pék László, polgármester: Aki a körjegyzőség beszámolóját az előterjesztéssel egyezően 

elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

59/2011. (XII. 07.) HATÁROZATA 

 

A Körjegyzőség háromnegyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadásáról 

 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Körjegyzőség gazdálkodásnak 2011. 

háromnegyedéves helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja. 

 

VI. A Kővágóörs-Kékkút-Mindszentkálla Körjegyzőség 2012. évi költségvetési 

koncepciója 

Előadó: Pék László, polgármester 

 

Pék László, polgármester: Kérte, hogy legyen 2 millió forint a hozzájárulás. Reméli, hogy a 

másik két önkormányzat is fogja tolerálni. 

 

Dr. Szabó Tímea, körjegyző: A körjegyzőség koncepciójában egy összeget terveztek 

önkormányzati hozzájárulás címen. Ez megállapodásban van rögzítve, és azt mindhárom 

testületnek jóvá kell hagynia. Február előtt jó lenne tisztázni, hogy a költségvetést már úgy 

tudják előkészíteni. 

 

Pék László, polgármester: Aki a körjegyzőség koncepcióját az előterjesztéssel egyezően 

elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon. 
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Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

60/2011. (XII. 07.) HATÁROZATA 

 

Kővágóörs-Kékkút-Mindszentkálla Körjegyzőség 2012. évi 

költségvetési koncepciójának jóváhagyásáról 

 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kővágóörs-

Kékkút-Mindszentkálla Körjegyzőség 2012. évi költségvetési 

koncepcióját jóváhagyja. 

 

Utasítja a polgármestert, hogy a döntésről Kővágóőrs község 

polgármesterét tájékoztassa.  

 

Felelős: Pék László polgármester 

Határidő: 2011. december 15. 

 

VII. A védőnői szolgálat gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről szóló 

tájékoztató, és a 2012. évi költségvetési koncepció 

Előadó: Pék László, polgármester 

 

Pék László, polgármester: Az előterjesztés megkapták. 

 

Dr. Szabó Tímea, körjegyző: Betervezték az idei 43 e Ft hozzájárulást a költségvetés 

módosításba, a jövő évi 92 e Ft hozzájárulást pedig a koncepcióba. 

 

Pék László, polgármester: Aki a védőnői szolgálat beszámolóját elfogadja, kéri, 

kézfeltartással szavazzon. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

61/2011. (XII. 07.) HATÁROZATA 

 

Védőnői szolgálat háromnegyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztató elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a többször módosított 1992. évi 

XXXVIII. törvény 79. §. (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva döntenek a 

közösen fenntartott intézmény gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről szóló pénzforgalmi 

beszámoló elfogadásáról. 

 

A Képviselő-testület a Védőnői Szolgálat intézmény 2011. évi gazdálkodásának III. 

negyedévi helyzetéről szóló beszámolót – az előterjesztésnek megfelelően – jóváhagyják. 
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A Képviselő-testület megbízza a polgármestert azzal, hogy a szükséges intézkedést tegye 

meg. 

 

Felelős: Pék László, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Pék László, polgármester: Aki a védőnői szolgálat koncepcióját elfogadja, kéri, 

kézfeltartással szavazzon. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

62/2011. (XII. 07.) HATÁROZATA 

 

Védőnői szolgálat 2012. évi koncepciójának  elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a többször módosított 1992. évi 

XXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva dönt a 

gazdálkodásáról szóló  2012. évi koncepció elfogadásáról. 

 

A Képviselő-testület a Védőnői Szolgálat intézmény 2012. évi koncepcióját– az 

előterjesztésnek megfelelően – jóváhagyja. 

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert azzal, hogy a szükséges intézkedést tegye 

meg. 

 

Felelős: Pék László, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

VIII. Tájékoztató a Kővágóörsi Napköziotthonos Óvoda gazdálkodásának 

háromnegyedéves helyzetéről 

Előadó: Pék László, polgármester 

 

Pék László, polgármester: Egy óvodás gyermek jár Kékkútról az óvodába.  Ez milyen 

költség? 

 

Vadászi Tibor, pénzügyi ügyintéző: 22.950 Ft/fő/hó összeg, 9,5 hónappal kell számolni a 

2012. évben. Idén pedig három hónapot kell számolni, mert október 1-től jár a gyermek 

óvodába. 

 

Pék László, polgármester: Aki az óvoda beszámolóját elfogadja, kéri, kézfeltartással 

szavazzon. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

63/2011. (XII. 07.) HATÁROZATA 

 

A Kővágóörsi Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda háromnegyedéves 

gazdálkodásáról szóló tájékoztató jóváhagyásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kővágóőrsi 

Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda háromnegyedéves 

gazdálkodásáról szóló tájékoztatót jóváhagyja. 

Utasítja a polgármestert, hogy a döntésről Kővágóőrs község 

polgármesterét tájékoztassa.  

 

Felelős: Pék László polgármester 

Határidő: 2011. december 15. 

 

IX. A csatornaszolgáltatás díjának meghatározása 

Előadó: Pék László, polgármester 

 

Pék László, polgármester: Ennek a napirendi pontnak a tárgyalását el kell halasztani, mert a 

DRV nem küldte meg a díjkalkulációt. 

 

Dr. Szabó Tímea, körjegyző: Soron kívül átküldik e-mailen. Következő ülésen fogják 

tárgyalni. 

 

X. Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulási megállapodásának módosítása 

Előadó: Pék László, polgármester 

 

Pék László, polgármester: Elmondja, hogy a módosításra azért van szükség, mivel Nyirád 

Önkormányzata csatlakozott a kistérséghez, melyet az önkormányzatnak jóvá kell hagyni. 

 

Aki a társulási megállapodás módosítását az előterjesztéssel egyezően elfogadja, kéri, 

kézfeltartással szavazzon. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

64/2011. (XII. 07.) HATÁROZATA 

 

Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodás 

 módosításának  jóváhagyásáról 

 

Kékkút Település Önkormányzat Képviselő-testülete a 2004. évi CVII. törvény 1. §. (3) 

bekezdésében foglaltak alapján, (9) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás foglaltak 

alapján dönt Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodás 

módosításának, kiegészítésének jóváhagyásáról. 

Kékkút Település Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Tapolca és Környéke Kistérség 

Többcélú Társulása tag települése a többszöri módosítás után egységes szerkezetbe foglaltan 
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2011. július 13-án hatályba lépett Társulási Megállapodást 2012. január 1. napjával módosítja 

és kiegészíti az alábbiak szerint: 

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK fejezet 4. pontjában meghatározott 1. számú melléklet 

helyébe jelen előterjesztés 1. számú melléklete lép.  

 

I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK fejezet 13. pontjában meghatározott 4. számú melléklet 

jelen előterjesztés 2. számú mellékletével egészül ki.  

 

IV. A TÁRSULÁS TAGSÁGI VISZONYAI, SZERVEZETE fejezet Mikro-körzeti bizottság 

alcím 2. pontjában meghatározott 3. számú melléklet helyébe jelen előterjesztés 3. számú 

melléklete lép. 

 

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert azzal, hogy a szükséges intézkedést tegye 

meg. 

 

Felelős: Pék László, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

XI. 2012. évi munkaterv elfogadása 

Előadó: Pék László, polgármester 

 

Pék László, polgármester: Az előterjesztés megkapták. Kötelező jellegű dolgok vannak 

betervezve. Kérdés, hozzászólás? 

 

Aki a munkatervet elfogadja az előterjesztéssel egyezően, kéri, kézfeltartással szavazzon. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

65/2011. (XII. 07.) HATÁROZATA 

 

A 2012. évre vonatkozó munkaterv elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. évre vonatkozó munkatervet 

elfogadja. 

 

Utasítja a polgármestert és a körjegyzőt, hogy gondoskodjanak a Képviselő-testület üléseinek 

a munkatervnek megfelelő előkészítéséről és összehívásáról.  

 

Felelős: Pék László, polgármester 

   dr. Szabó Tímea, körjegyző 

 

Határidő: folyamatos – a munkatervben foglaltak szerint 
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XII. Beszámoló a társulások működéséről 

Előadó: Pék László, polgármester 

 

Pék László, polgármester: Elmondja, hogy a község négy társulásban vesz részt. A 

településen egy fő óvodás van. Kettő az oktatási, nevelési feladatok ellátására, kettő a 

gyermekjóléti és a szociális alapfeladatok ellátására jött létre. Az oktatási, nevelési feladatokat 

a Révfülöp és Környéke Intézményfenntartó társulással és az óvodai nevelésre Kővágóörssel 

létrehozott társulással látjuk el. Jelenleg a településen egy fő óvodás van. Az idei tanévben 

Révfülöpre járó tanuló nincs. Két társuláson keresztül látjuk el a szociális alapszolgáltatási, a 

gyermekjóléti és családsegítési feladatokat. Az egyik társulás a Tapolca és Környéke 

Kistérség Többcélú Társulás Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálata, mely a 

gyermekjóléti és családsegítési feladatokat látja el, a családgondozó rendszeres tart 

kapcsolatot a Körjegyzőség dolgozóival, szerencsére a településen a gyermekek rendezet 

körülmények között élnek, probléma nem volt.   

A másik társulás a Révfülöp Szociális Alapszolgáltató Társulás Szociális Szolgálata, mely a 

szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás és a családsegítés feladatait látja el. A Szociális 

Szolgálat részéről egy fő gondozónő végzi a településen a házi segítségnyújtási feladatot, aki 

e feladatot egyben Mindszentkálla településen is ellátja.  

Aki a társulásokról szóló beszámolót elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

66/2011. (XII. 07.) HATÁROZATA 

 

Az önkormányzati társulásokról szóló beszámoló elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgármester 

beszámolóját Kékkút település önkormányzati társulásairól és a 

Tapolca és Környéke Többcélú Társulás Tanácsában végzett 

munkájáról elfogadja.  

 

XIII. Vegyes ügyek 

 

Pék László, polgármester: A hulladékszállításról szóló rendelet megalkotására a hónap 

végéig sor fog kerülni. 

 

Dr. Szabó Tímea, körjegyző: Azt szeretné mondani, hogy még egy ülést tartanak, ahol a 

csatornaszolgáltatás és a hulladékszállítás díját fogják tárgyalni. Ami még tárgyalandó az az 

esetleges adómódosítások. A községben az iparűzési adó a maximumon van, az építményadó 

esetében a maximum 1580 Ft lehetne, de az 1000 Ft a reális a község adottságait nézve. 

Szerepel benne több olyan mentesség, amit nem kötelező adni. Tervezzenek-e ilyen irányú 

módosítást. Az építményadó rendszerének a lényege, hogy sem a lakóházak, sem a gazdasági 

épületek után nem kell fizetni, marad az ipari üzem, és az üdülőként bevallott ingatlanok. 

 

Pék László, polgármester: Javaslata, hogy ne nyúljanak ehhez hozzá, ha indokolt lesz, akkor 

jövőre. A hulladékszállítási díj bevezetése is nagy teher lesz jövőre. 
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Dr. Szabó Tímea, körjegyző: Akkor ilyen módosítást nem készítenek elő. Jövő évtől adott 

lehetőség az önkormányzatoknak, hogy un. ebrendészeti hozzájárulást lehet bevezetni. Ennek 

a maximális mértéke kutyánként 6000 Ft, veszélyes ebeknél 20 000 Ft. Ezt viszont csak 

ebrendészeti célra lehet felhasználni. 

 

Pék László, polgármester: Nincs mentesség őshonos fajtákra? 

 

Dr. Szabó Tímea, körjegyző: Igen van. 

 

Pék László, polgármester: Akkor a puli kutyák kiesnek, mert a faluban több ilyen fajta van. 

Szerinte ne foglalkozzanak ezzel a kérdéssel. 

  

A képviselők a javaslattal egyetértettek. 

 

Pék László, polgármester: Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el - megköszönve a 

részvételt - az ülést 15:40 órakor bezárja.  

 

 

Kmft. 

 

 

Pék László         Dr. Szabó Tímea 

Polgármester              körjegyző 


