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Kékkút Község Önkormányzata 

8254 Kékkút, Fő u. 5. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 29-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 

I. napirendi pont tekintetében 

Vadászi Tibor pénzügyi ügyintéző 

 

 

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

3 fővel jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. 

Javasolja a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását. Kéri, aki ezzel egyetért, 

kézfeltartással jelezze. 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVSIELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

9/2012. (II. 29.) HATÁROZATA 
 

A 2012. február 29-i testületi ülésnek napirendjéről  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2012. február 

29-i testületi ülésének a napirendjét az alábbiakban határozza meg:  

 

I. A 2012. évi költségvetés elfogadása  

Előadó: Pék László, polgármester 

 

II. A szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása  

Előadó: Pék László, polgármester 
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III. Vagyonrendelet módosítása 

Előadó: Pék László, polgármester   

 

IV. A Kővágóörsi Napköziotthonos Óvoda 2012. évi költségvetésének 

jóváhagyása 

Előadó: Pék László, polgármester   

 

V. Védőnői szolgálat 2012. évi költségvetésének jóváhagyása 

Előadó: Pék László, polgármester   

 

VI. Közvilágítás üzemeltetése 

Előadó: Pék László, polgármester   

 

VII. Közbeszerzési terv 

Előadó: Pék László, polgármester   

 

VIII. Belső ellenőrzési terv 

Előadó: Pék László, polgármester   

 

IX. Ábrahámhegy Polgárőr Egyesület beszámolója 

Előadó: Pék László, polgármester   

 

X. Vegyes ügyek 

Előadó: Pék László, polgármester   

 

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

 

I. 2012. évi költségvetés elfogadása 

Előadó: Pék László, polgármester 

 

Pék László, polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Az idei évtől a költségvetés tervezése 

annak végrehajtása új jogszabályok, az államháztartásról szóló 2011. évi 95. törvény és a 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet szerint történik. A költségvetési 

rendeletet érintő legfontosabb változás az, hogy míg ezidáig az önkormányzatok költségvetése 

az önkormányzat és a költségvetési szerveik költségvetését összevontan tartalmazza, addig az 

idei évtől az átlátható gazdálkodás követelményének biztosítása érdekében az 

önkormányzatok, költségvetési szerveik és a hivatalok költségvetését el kell különíteni, illetve 

a költségvetési szervek részére külön költségvetést kell készíteni és a gazdálkodási 

folyamatok során is érvényesíteni kell az elkülönítés követelményét. Az egész törvényi 

dolognak ez volt a lényege. További lényeges változás, hogy az adósságot keletkeztető 

ügyletek a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi 194. törvényben és 

végrehajtási rendeletében a 353/2011. kormányrendeletben részletesen szabályozásra kerültek. 

Ilyen ügyletet az önkormányzatok fő szabály szerint a Kormány hozzájárulásával köthetnek. 

Kékkút község nem tervezi ilyen ügylet kötését.  
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Kékkút Község Önkormányzat esetében a költségvetés bevételeinek és kiadásainak 2012. évi 

összegei a 2011. évi teljesítések adatai alapján kerültek meghatározásra. A személyi jellegű 

kiadások, dologi kiadások egyértelműek. A főösszeg 75. 575. 000 Ft, ennyit lehet realizálni. 

Kismértékű fejlesztéseket tudunk betenni, amit normális, költség hatékony gazdálkodással 

meg tudunk valósítani. Tulajdonképpen nagyobb jellegű beruházást a következő napirendi 

pontban fogja ismertetni. Amit szeretnénk megvalósítani az idei évben: buszmegálló átépítése, 

játszótéren fejlesztés, köztemetőre kapu, gépek beszerzése a könyvtárba, boltba, 

önkormányzathoz. Nagyobb léptékű beruházásra a költségvetés nem ad fedezetet. A lámpa 

korszerűsítésnél, amennyiben megszavazzuk,k majd egy olyan megoldásba megyünk bele, 

ami két éves részletfizetési lehetőséget biztosít, és akkor nem kell az egészet kifizetni, hanem 

akkor jövőre és a következő évben kell majd kifizetni. Van-e valakinek kérdése, javaslata?  

 

Vasáros István, alpolgármester: A templom kapu kimaradt.  

 

Pék László, polgármester: Igen, az anyagban az is benne van. Amennyiben további kérdés, 

hozzászólás nincs, aki a 2012. évi költségvetést el tudja fogadni, kéri, kézfeltartással jelezze.  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal meghozza az alábbi: 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVSIELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

1/2012. önkormányzati rendelete 

 

A 2012. évi költségvetésről 

 

 

Dr. Szabó Tímea, körjegyző: Az adósságot keletkeztető ügyletekről szóló előterjesztésnek 

nem volt külön napirendi pontja, a költségvetés elfogadása kapcsán kellene erről is 

határozatot hozni. 

 

Pék László, polgármester: Erről külön kell szavazni? 

 

Dr. Szabó Tímea, körjegyző: Igen, mert a költségvetés rendelet, ez pedig egy külön 

határozat. A mellékelt táblázatok, amelyekben kimutattuk a saját bevételeket, illetve, hogy 

mennyi adósságot keletkeztető ügylet várható. Az adósságot keletkeztető ügyletnél a 

közvilágítás korszerűsítésével együtt járó kiadásokat tüntettük fel.  

 

Pék László, polgármester: A táblázatokban akkor szerepel, hogy milyen bevételi 

lehetőségeket tudunk realizálni a 2013-as és 2014-es években? 

 

Dr. Szabó Tímea, körjegyző: Igen.  

 

Pék László, polgármester: Akkor ez is az új törvénynek a része ugye? 

 

Dr. Szabó Tímea, körjegyző: A stabilitási törvénynek, igen. Ott vannak leírva, hogy mi 

minősül adósságot keletkeztető ügyletnek, és az államháztartási törvényben, pedig az, hogy 

ezt külön határozatban előre három évre meg kell állapítani az átgondolt gazdálkodás 

érdekében.  
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Pék László, polgármester: Igen tudjuk, hogy sok olyan önkormányzat van, akik óriási 

kölcsönöket vettek fel, és ezért lehetetlen helyzetbe kerültek. Kérdezi a képviselőket, hogy aki 

ezzel a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze. 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta: 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVSIELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

10/2012. (II. 29.) 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. § (3) bekezdésében foglaltak 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: 

 

                                                              2012.  42. 130. 000 Ft 

                                                              2013.  41. 630. 000 Ft 

                                                              2014.  41. 130. 000 Ft 

                                                              2015.  40. 630. 000 Ft 

 

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek:  

 

                                                              2012.  1. 655. 000 Ft 

                                                              2013.  1. 769. 713 Ft 

                                                              2014.      442. 428 Ft 

                                                              2015.          0 

 

II. A szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása  

Előadó: Pék László, polgármester 

 

Pék László, polgármester: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi 

III. törvény helyi lakásfenntartási támogatásra vonatkozó rendelkezései 2012. január 1-jét 

követően hatályon kívül kerültek. Így a továbbiakban ennek az ellátásnak a megállapítására, 

valamint a helyi szintű szabályozására nincs lehetőség. Ezért a szociális rendelet 

lakásfenntartási támogatásról szóló rendelkezéseit hatályon kívül kell helyezni. További 

változás, hogy 2012. január 1-jétől a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítása a 

jegyző hatáskörébe került, a hatáskört korábbiakban a képviselő-testület gyakorolta. Itt is egy 

törvényi módosításról van szó. Kérdezi a jegyző asszonyt kíván-e valamit hozzáfűzni?  

 

Dr. Szabó Tímea, körjegyző: Tájékoztatnia kell a képviselő-testületet, hogy a rendelet 

tervezet társadalmi egyeztetésre került, észrevétel, vélemény ezzel kapcsolatban nem érkezett.   
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Kardosné Csaba Gyöngyi, települési képviselő: Igazából ilyen nem is nagyon volt a faluban, 

talán egy fő részesült ebben az ellátásban.   

 

dr. Szabó Tímea, körjgyző: Az új rendszerrel, amikor tavaly szeptembertől módosult, 

megszűnt a gázártámogatás, és a lakásfenntartási támogatásnak a határa jóval fentebb 

emelkedett, az E.ON például mindenkit, aki korábban gázártámogatásra volt jogosult, 

levélben tájékoztatott, hogy kérhetnek lakásfenntartási támogatást.  

 

Pék László, polgármester: Úgy érzi, egy picit rendezettebb lett ez az új rendszer szerint, 

mert esetleg több olyan lehetőséget ki lehet szűrni, aki ügyeskedett, azaz többfajta szociális 

támogatást vett igénybe. Így picit átláthatóbb.  

 

dr. Szabó Tímea, körjegyző: A gázártámogatás nem a mi hatáskörünk volt, az Államkincstár 

állapította meg.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi, települési képviselő: Igen még nekik is a Kincstárhoz kellett 

benyújtani a kérelmet, és ők is állapították meg a támogatást.  

 

Pék László, polgármester kéri a képviselőket, hogy aki a rendelet tervezetet el tudja fogadni 

kézfeltartással jelezze.  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal meghozza az alábbi: 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVSIELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

2/2012. önkormányzati rendelete 

 

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 21/2004. (VII.5.) 

önkormányzati rendelete módosításáról 

 

III. Vagyonrendelet módosítása 

Előadó: Pék László, polgármester 

 

Pék László, polgármester: Nemzeti Vagyonról szóló 2010. évi 196. törvény az állam és a 

helyi önkormányzat tulajdonában álló vagyon tekintetében új szabályokat fogalmazott meg. 

Megtörtént a besorolás, a táblázatban az önkormányzat tulajdonát képező létesítmények be 

lettek sorolva, és van egy olyan kategória,  hogy kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló 

vagyon elemek, itt fel vannak sorolva az utak, játszótér. Akkor van egy olyan kategória, hogy 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon, ez a buszváró, meg a 

temető. A harmadik a korlátozottan forgalomképes vagyonelemek, ide tartozik a lakás, a 

kultúrház, a beépítetlen területek, ezek külterületek, és a szennyvízrendszer. És akkor az üzleti 

vagyon ezek azok a belterületi ingatlanok, amit valamikor tudunk értékesíteni. Jegyző asszony 

esetleg szeretné kiegészíteni az elhangzottakat?  

 

dr. Szabó Tímea, körjegyző: A rendelet tervezet társadalmi egyeztetésre került, semmilyen 

észrevétel nem érkezett.  

 

Pék László, polgármester kéri, hogy aki a rendelet tervezetet el tudja fogadni, kézfeltartással 

jelezze.  
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Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal az alábbi rendeletet 

alkotta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVSIELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

3/2012. önkormányzati rendelete 

 

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

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

 

IV. A Kővágóörsi Napköziotthonos Óvoda 2012. évi költségvetésének jóváhagyása 

Előadó: Pék László, polgármester 

 

Pék László, polgármester: Kékkút viszonylatába egy óvodás, vagy kettő van?  

 

dr. Szabó Tímea, körjegyző: Egy, és februártól még egy gyermek jár óvodába. 

 

Pék László, polgármester: Tulajdonképpen a Kővágóörsi óvodával közös intézmény 

fenntartási társulásban vagyunk. A ránk eső rész 618.000 Ft, elfogadását javasolja. 

Amennyiben ideköltözik még valaki, akkor ez az összeg több lesz.  

 

dr. Szabó Tímea, körjegyző: Van még egy család, ahol van egy óvodás korú gyermek, de 

még nem érkezett róla információ, hogy járna-e óvodába. Itt egy gyerekre elég magas költség 

jön ki, de aztán összenézte a mindszentkállai gyermekek után a köveskáli óvodának fizetendő 

összeggel, és ott is egy óvodás korú gyermek után 311.000 Ft-ot kell fizetni. Sajnos olyan 

alacsony az állami támogatás a költségekhez képest, hogy sokat kell fizetni erre.  

 

Pék László, polgármester kéri a képviselőket, hogy, aki az Óvoda költségvetését el tudja 

fogadni, kézfeltartással jelezze.  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal az alábbi határozatot 

hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVSIELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

11/2011. (II. 29.) HATÁROZATA 

 

 

A Kővágóörsi Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2012. évi költségvetésének 

jóváhagyásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kővágóőrsi 

Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 2012. évi 

költségvetését az előterjesztéssel egyezően jóváhagyja. 

 

Utasítja a polgármestert, hogy a döntésről Kővágóőrs község 

polgármesterét tájékoztassa.  

 

Felelős: Pék László polgármester 

Határidő: 2012. március 15.  
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V. Védőnői szolgálat 2012. évi költségvetésének jóváhagyása 

Előadó: Pék László, polgármester 

 

Pék László, polgármester: Köveskálról megkaptuk a költségvetést. A Kékkútra eső rész 67. 

000 Ft. Nem jelentős összeg. Teljesen korrekt a költségvetés, nagyon pontosan ki vannak 

mutatva az egyes költségek. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal meghozza az alábbi: 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVSIELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

12/2012. (II. 29.) HATÁROZATA 

 

A védőnői szolgálat 2012. évi költségvetésének jóváhagyásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a védőnői szolgálat 

2012. évi költségvetését az előterjesztéssel egyezően jóváhagyja. 

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésről 

Köveskál község polgármesterét tájékoztassa.  

 

Felelős: Pék László, polgármester 

Határidő: 2012. március 15.  

 

VI. Közvilágítás üzemeltetése 

Előadó: Pék László, polgármester   

 

Pék László, polgármester: Mint már az első napirendi pontnál említette, tulajdonképpen az 

egész energia téma egyre többet motoszkál a fejében, mert nem tartja korrektnek az E.ON 

hozzáállását. Az árakat irreálisan magasnak találta, ezért áttértünk a bediktálós elszámolási 

módra a villamos energiánál. A közvilágítást is meg kellett reklamálni, mert ott is több ezer 

KW- fogyasztásról szóló számla érkezett. Annyit tudni kell, hogy a közvilágítást mérő óra 

alapján mért teljesítmény után pontosan meg lehet határozni. Végül is miután 

megreklamáltuk, akkor kijöttek, megnéztük és a rossz leolvasás korrigálásra került, és a havi 

számlában ezt jóváírták nekünk.  

Több településről is hallotta, hogy történtek fejlesztések a közvilágításra vonatkozóan, 

biztosan hallottak már a képviselők a led lámpás megoldásról. Több cikket is olvasott róla, a 

környékünkön Dörgicsén történt egy fejlesztés, és Balatonfenyvesen is. Azt hallotta hogy 

fénytechnikailag is jó megoldás, de rendkívül gazdaságos az üzemeltetése is. Az tény, hogy a 

lámpák nem olcsók. Egyik alkalommal elment Dörgicsére, megnézte a lámpákat, jól néznek 

ki. Az ELIMB-től kért tájékoztatást. Olyan szolgáltató, mint az E.ON, és mivel szabad piaci 

szolgáltatás van, ezért aztán ha át tudunk térni másik szolgáltatóra, akkor szívünk joga ezt 

megtenni. Az E.ON-tól nem egyszerű megszabadulni, mert a szerződésben több kikötés van. 

Sok gondunk volt a karbantartással is. Kékkút viszonylatában éveken keresztül ide senki nem 

jött karbantartani, viszont az áramdíj árában benne van a karbantartási díj is. Ezt évek óta 

fizetjük. Minden lámpa tele van kosszal, vízzel. Nem tartható hogy olyan szolgáltatásért 

fizetünk, amit nem végeznek el.  
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Ha megnézzük éves szinten fizetünk közel 400.000 Ft-ot közvilágításra, ennek közel a 70%-

át tudjuk megspórolni. Az ELIMB emberei felmérték a települést, és ha elfogadjuk ezt az 

lehetőséget, akkor megvalósítják a cserét. A lámpatesteknek 60.000 üzem óra a működési 

ideje, karbantartást nem igényelnek, több 10 években kell gondolkozni. Az 

önkormányzatoknak egyre kevesebb forrás áll a rendelkezésére, ezért minden lehetőséget 

meg kell ragadni, ami a költségeinket csökkenti. Készült egy kalkuláció arra vonatkozóan, 

hogy mennyibe kerülne ez, ha két éven keresztül, részletekben fizetnénk ki. A 

költségvetésünk stabilitását meg tudjuk tartani, ha részletekben fizetjük ki ennek a lámpának 

az árát. A teljes korszerűsítés szereléssel, tervezéssel együtt 3,5 millió forint körül van, ez 

bruttó ár. Megpróbálta elintézni az E.ON-nál a felmondást, átnéztük a szerződéseket január 

31-ig ezt megtehettük. Megjött a levél az E.ON-tól, hogy a szerződésünk áprilistól 

megszűnik. Januárban elküldtük a felmondó levelet az E.ON-nak, utána nem sokkal jött az 

E.ON-tól egy levél, hogy kötelezzük el  magunkat mellettük, és két évre garantálják a 

közvilágítás árát. Az E.ON-nál  két időszakban völgyidőszaki és csúcsidőszaki számlázás 

van. A völgyidőszakra írtak 17,50 Ft, ami az áram ára, csúcsidőszakra 27,5 Ft lenne. Az 

ELIMB mind két időszakra egységesen 16 Ft-ért adja az energiát. Ez az úr, aki itt volt, 

elmondta hogy évente megversenyeztetik az energiaszolgáltatókat, a legolcsóbbtól veszik az 

áramot. Magyarországon már 456 önkormányzatnak szolgáltatnak, ezért úgy gondolta nálunk 

is célszerű lenne egyfajta modernizálást megvalósítani.  

 

Vasáros István, alpolgármester: Nem kell egyszerre kifizetni az is jó. 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi, települési képviselő: Havi törlesztés lesz?  

 

Pék László, polgármester: Ránk van bízva. Azt kell eldönteni, hogy tetszik-e a lehetőség, 

akkor szavazzuk meg. Utána a jegyző asszony által elkészített megállapodás tervezetet 

küldünk meg nekik március végéig. Egy háromoldalú megállapodást kell aláírni, egytől 

vesszük az energiát, egy szállítja, egy cég meg karbantartást végez.  Milyen döntést hozzunk? 

 

dr. Szabó Tímea, körjegyző: Itt most az a baj, hogy nem tudjuk, hogy mennyibe fog kerülni. 

Akkor kellene konkrét határozatot hozni, mikor már a konkrét árajánlat megvan. Most még 

csak arról tudunk határozatot hozni, hogy ezt választjuk. Azt kellene határozatba foglalni, 

hogy a testület tárgyalt az ELMIB Hálózati Kft. által küldött közvilágítás korszerűsítési és 

üzemeltetési ajánlatról, mellyel kapcsolatban az alábbi szándéknyilatkozatot teszi: Meg 

kívánja valósítani a közvilágítás LED-es korszerűsítését várhatóan két éves részletfizetéssel; 

2012. május 1-jei hatállyal a közvilágítás üzemeltetését, villamos energia ellátását az 

ELIMB-bel kívánja megoldani. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a képviselő-testület 

szándékának megfelelően egyeztessen az ELIMB képviselőjével, dolgoztassa ki a fentiekre 

vonatkozó konkrét árajánlatokat és szerződés tervezeteket, és azokat terjessze a képviselő-

testület elé. Április 30-a lenne a határidő, mert addig mindenképp csinálni kell valamit, mert 

megszűnik az E.ON-nal a szerződés.  

 

Pék László, polgármester kéri a képviselőket, hogy aki a jegyző asszony által ismertetett 

határozati javaslatot el tudja fogadni kézfeltartással jelezze. 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal meghozza az alábbi: 
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KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVSIELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

13/2012. (II. 29.) HATÁROZATA 

 

Közvilágítás üzemeltetéséről 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülte tárgyalt az Elmib Hálózati 

Kft. által küldött a közvilágítás korszerűsítési és üzemeltetési ajánlatról, 

mellyel kapcsolatban az alábbi szándéknyilatkozatot teszi:  

- meg kívánja valósítani a közvilágítás LED-es korszerűsítését, várhatóan két 

éves részletfizetéssel; 

- 2012. május 1-jei hatállyal a közvilágítás üzemeltetését, villamos energia 

ellátását az ELIMB-bel kívánja megoldani. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Képviselő-testület szándékának 

megfelelően egyeztessen az ELIMB képviselőjével, dolgoztassa ki a fentiekre 

vonatkozó konkrét árajánlatokat és szerződés tervezeteket, és azokat terjessze 

a képviselő-testület elé. 

 

Felelős: Pék László, polgármester 

Határidő: 2012. április 30. 

 

VII. Közbeszerzési terv 

Előadó: Pék László, polgármester   

 

Pék László, polgármester: A közbeszerzési terv 2012. éves szabályai is változtak egy picit. 

Igazándiból megvannak a kategóriák, hogy árubeszerzés, építési beruházás, építési koncesszió 

esetén mekkorák az értékhatárok. 2012. évre vonatkozó költségvetés áttekintése alapján 

megállapítható, hogy nem várható olyan beszerzés az Önkormányzatnál, ami alapján 

közbeszerzést kellene lefolytatni. Ezt most fogadjuk el?  

 

dr. Szabó Tímea, körjegyző: Azt kell elfogadni, hogy nem kíván közbeszerzési eljárást 

lefolytatni. Amennyiben lesz olyan beruházás, aminél közbeszerzést kell lefolytatni, akkor 

természetesen módosítunk.   

 

Pék László, polgármester: Kéri a képviselőket, hogy aki ezt el tudja fogadni, kézfeltartással 

jelezze.  

  

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal meghozza az alábbi: 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVSIELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

14/2012. (II. 29.) HATÁROZATA 

 

A 2012. évre vonatkozó közbeszerzési tervről  
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Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. évben nem 

kíván közbeszerzési eljárást lefolytatni. 

 

 

VIII. Belső ellenőrzési terv 

Előadó: Pék László, polgármester   

 

Pék László, polgármester: A belső ellenőrzés arra szolgál, hogy ellenőrizze, hogy a 

szervezet működése megfelelően szabályozott-e. Aki ezt el tudja fogadni, kézfeltartással 

jelezze.  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal meghozza az alábbi: 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVSIELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

15/2012. (II. 29.) HATÁROZATA 

 

Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évre 

vonatkozó belső ellenőrzési tervet jóváhagyja. 

 

Felelős: Pék László, polgármester 

Határidő: a tervben meghatározottak szerint 

 

 

IX. Ábrahámhegy Polgárőr Egyesület beszámolója 

Előadó: Pék László, polgármester   

 

Pék László, polgármester: A Polgárőr Egyesület megküldte az éves beszámolóját, mellette 

küldött egy kérelmet, hogy amennyiben lehetőségünk engedi, támogassuk az egyesületet. Ha 

megnézzük a tavalyi évben kaptak tőlünk 50.000 Ft-ot és Salföld 30.000 Ft-ot ad, 

Balatonrendes 50.000 Ft-ot, Ábrahámhegy 150.000 Ft-ot ad. Heti két alkalommal járőröznek 

a településen, úgy gondolja, hogy jelentős visszatartó erőt jelentenek. Szerinte támogassuk a 

kért összeggel őket.  

 

Vasáros István, alpolgármester: A hegyben is sokszor látta őket.  

 

dr. Szabó Tímea, körjegyző: A támogatási kérelmet azért nem tartja jónak, mert van velük 

egy élő együttműködési megállapodásunk, amit határozatlan időre kötöttük. Szerinte csak a 

beszámolót kell elfogadni. Bár a megállapodásban 100.000 Ft-van.  

 

Pék László, polgármester: A tűzoltókat is szeretné támogatni. Ezért arra gondolt, hogy 

tartsuk meg a 100.000 Ft-ot, de úgy hogy megosztjuk a Tűzoltóság és a Polgárőrök között. 

Ezt határozatban el tudjuk fogadni? 

 

dr. Szabó Tímea, körjegyző: Módosítani kellene a megállapodást évi 50.000 Ft-ra azzal, 

hogy eddig a 100. 000 Ft kifizetését két részletben vállaltuk, akkor az 50. 000 Ft-os évi 

összeg kifizetése történhetne egy részletben tárgyév június 30-áig.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi, települési képviselő: Akkor a tűzoltókkal nem kellene 

megállapodást kötni?  
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dr. Szabó Tímea, körjegyző: A közpénzek átláthatóságáról szóló törvény, amely alapján 

nem lehet bármely egyesületet támogatni. Ha mi akarjuk őket támogatni, akkor nekik 

nyilatkozniuk kell, hogy nincsen kizárt közjogi tisztségviselőjük. Erről a következő ülésre 

nyilatkozni tudnak, amikorra viszont jó lenne, ha kérelmet is benyújtanának. 

 

Pék László, polgármester: Akkor aki, a polgárőrök beszámolóját, és a megállapodásuk 

módosítását el tudja fogadni, kézfeltartással jelezze.  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal meghozza az alábbi: 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVSIELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

16/2012. (II. 29.) HATÁROZATA 

 

Ábrahámhegy Polgárőr Egyesület beszámolójának jóváhagyása 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testület az Ábrahámhegy 

Polgárőr Egyesület beszámolóját jóváhagyja. 

 

Kezdeményezi, hogy az Ábrahámhegy Polgárőr Egyesület és az 

Önkormányzat között 2011. június 9-én kelt együttműködési 

megállapodás kerüljön módosításra a tekintetben, hogy a feladatok 

ellátásáért az Önkormányzat által fizetendő éves összeg 100. 000 Ft-ról 50. 

000 Ft-ra módosuljon, melynek kifizetési határideje tárgyév június 30.  

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésről az 

egyesületet tájékoztassa, és tegye meg a megállapodás módosításához 

szükséges intézkedéseket.  

 

Felelős: Pék László, polgármester 

Határidő: 2012. április 15. 

 

 

X. Vegyes ügyek 

Előadó: Pék László, polgármester   

 

Pék László, polgármester: Nincs semmi bejelenteni valója, kérdezi a képviselőket van-e 

valakinek valami kérdése?  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi, települési képviselő: A gyógyszertámogatás megszűnt, viszont a 

küldött anyagban van szó róla. Erről kérhetne valami bővebb tájékoztatást?  

 

dr. Szabó Tímea, körjegyző: Ezt a második napirendi ponthoz tartozó rendeletben szerepelt.  

A szociális rendelet módosításának ez az egyik része volt, a másik része a helyi 

lakásfenntartási támogatás. Írt le az anyagba javaslatokat. Mi a kérdés?  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi, települési képviselő: Az, hogy a lakosság körében ez hogy 

nyilvánul meg? Kártyát kapnak, igazolványt?  
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dr. Szabó Tímea, körjegyző: Úgy néz ki a közgyógyellátás, hogy akárki nem kaphat. 

Jövedelmi feltételeknek és gyógyszer költségeknek kell megfelelni. A kérelemhez csatolni 

kell a háziorvos zárt borítékban levő igazolását, amiben ő igazolja, hogy milyen 

gyógyszereket szed. Azt fel kell küldeni az egészségbiztosítási pénztárnak, aki az alapján 

meghatározza, hogy mennyi az egy havi gyógyszerköltsége. Ennek az összegnek a 

meghatározásánál a legolcsóbb gyógyszerek költségeit veszik figyelembe az azonos 

hatóanyagú gyógyszerek közül. Erről mi kapunk egy szakhatósági állásfoglalást, ami 

tartalmazza a havi gyógyszerköltséget, és megnézzük, hogy ez a feltétel is teljesül-e, és akkor 

megállapítjuk. A határozatot megküldjük az egészségbiztosítási pénztárnak, ők állítják ki a 

kis zöld színű kártyát, amin rajta van az érvényesség kezdete és vége. Gyakorlatilag a 

gyógyszertáraknál ezzel fizet. Amit megállapít havi gyógyszerköltséget az 

egészségbiztosítási pénztár, annyit költhet ezekre a gyógyszerekre. Aki ilyet kap, annak van 

egy eseti kerete is, ami évi 6.000 Ft, az az amit másra költhet. Ennek három fajtája van, 

vannak, akik az úgynevezett alanyi jogon kapják ezek voltak a régi rokkant nyugdíjasok, 

aminek a rendszerét most átalakították. Aztán vannak, akik a szociális törvény szerinti 

jövedelmi feltételeknek megfelelnek, ezek az ellátások az önkormányzat számára nem 

kerülnek pénzbe. Ami a helyi rendeletben van, ez a harmadik fajtája, ennek 30%-át be kell 

majd fizetni az egészségbiztosítási pénztárnak, ha ilyen valakinek megállapításra kerül.  

  

Pék László, polgármester: Ez a 30%, amiről most beszéltünk ezt is akkor, ha a körzeti 

orvos felírja, hogy milyen gyógyszerre megy ez a támogatás, ez is felmegy az 

egészségbiztosítási pénztárnak, hogy ők döntsék el, mennyi lesz a havi adható összeg?  

 

dr. Szabó Tímea, körjegyző: A leérkező szakhatósági állásfoglalásban szereplő összegnél 

vizsgáljuk meg, hogy eléri-e az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 15%-át.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi, települési képviselő: Az mennyi?  

 

dr. Szabó Tímea, körjegyző: 28. 500Ft-nak a 15%-a, az olyan 3000-4000 Ft közötti összeg 

talán. Amit az egészségbiztosítási pénztár meg szokott állapítani, az olyan 6-7000 Ft. Annál 

nagyobb nem igazán van. Ennek a 30%-át kell befizetni.   

 

Pék László, polgármester: Ezt el lehet fogadni.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi, települési képviselő: Arra gondolt ő is, hogy most mindenki azt 

mondja, hogy az önkormányzat elvett mindent, és hogy semmit sem ad.  

 

dr. Szabó Tímea, körjegyző: Ez az önkormányzatnak is jó, mert nem a teljes 

gyógyszerköltséget fizeti, hanem a bekorlátozott keretnek a 30%-át, viszont a jogosult mégis 

kap valamit.  

 

Pék László, polgármester: Itt nem a gyógyszerutalvánnyal volt a gond, hanem azzal, hogy 

extrákat vettek az emberek és azért fizettük aránytalanul sokat. Itt a törvényben meg van 

határozva ki a jogosult. Szerinte ezt szavazzuk meg, mert a 30% megtérítése nem olyan nagy 

összeg.  

 

dr. Szabó Tímea, körjegyző: Eddig is volt ez a támogatás, csak a jövedelemhatár magas volt, 

és a gyógyszerköltség határa is. Ez nagyon leszűkítette az ellátottak körét, ennek 

megállapítására eddig nem is került ezért sor. Eddig az egy főre jutó jövedelem a 

nyugdíjminimum 150%-át, egyedül élő esetén 200%-át nem haladja meg, itt most ehhez 
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képest a 200% az 57.000 Ft, a 150% az 42.750 Ft, ehelyett átesszük a jövedelemhatárt arra, 

hogy az öregségi nyugdíj minimum 200%-át, egyedül élő esetén meg 250%-át nem haladja 

meg.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi, települési képviselő: Abba már mindenki belefér.  

 

dr. Szabó Tímea, körjegyző: Mindenki azért nem, de lényegesen bővül a jogosultak köre. A 

gyógyszerköltségnek eddig azt mondtuk, hogy a gyógyszerköltség a nyugdíjminimum 

legkisebb összegének 25%-át eléri, az akkor 2850x2,5= 7125 Ft. E helyett azt mondjuk hogy 

eléri az öregségi nyugdíj minimum 15%-át, ami 4275 Ft. Tehát ezt egy kicsit lentebb visszük. 

Amit megállapítanak, az 6-7000 Ft szokott lenni, annak 30%-át be kell fizetni az OEP-nek.  

 

Pék László, polgármester: Ez azoknak jár akkor, akik beleférnek a jövedelmi feltételeknek?  

 

dr. Szabó Tímea, körjegyző: Igen illetve a gyógyszerköltségük meghaladja a 4275 Ft-ot.  

 

Pék László, polgármester: Aki munkanélküli?  

 

dr. Szabó Tímea, körjegyző: Itt az nem számít.  

 

Pék László, polgármester: Ez így jó lesz.  

 

dr. Szabó Tímea, körjegyző: Leírta az előterjesztésbe, hogy a törvény milyen lehetőséget 

biztosít ezeknek a jövedelemhatároknak a megállapítására a képviselő-testületeknek. Ezek 

ezen belül vannak és megfelel a törvény rendelkezésének.  

 

Pék László, polgármester: Kéri, hogy akkor foglalja össze a jegyző asszony még egyszer, ha 

így jó, akkor elfogadjuk.  

 

dr. Szabó Tímea, körjegyző: Igazából a második napirendi pontnál a rendelet módosítását 

elfogadtuk, ezekkel a számokkal. Összefoglalva közgyógyellátásra a helyi rendeletünk alapján 

az lesz jogosult, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyedül élő esetén 250 %-át és az OEP 

által igazolt gyógyszerköltsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 15%-át.  

 

Pék László, polgármester: Akkor most mindenki tisztán lát? Egyéb kérdés hozzászólás?  

 

Miután egyéb kérdés hozzászólás, javaslat nem hangzott el Pék László, polgármester az ülést 

15:50 órakor befejezettnek nyilvánította.  

 

Kmft. 

 

 

Pék László        Dr. Szabó Tímea 

polgármester            körjegyző 


