
KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

Ikt.szám: 58-1/2013/ÁBR. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Kékkút  Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án 14:00 

órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. 

 

Az ülés helye: Kékkút Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Kékkút, Fő u. 5.) 

 

Jelen vannak: 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 

 

Pék László    polgármester                                       

Vasáros István    alpolgármester                               

Kardosné Csaba Gyöngyi  képviselő                      

 

Tanácskozási joggal megjelent:  

 

Dr. Szabó Tímea  jegyző 

 

 

Csik Tímea   jegyzőkönyv-vezető 

 

Pék László  polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 3 

fővel határozatképes. Javasolja a meghívóban szereplő alábbi napirendek elfogadását.  

 

1. A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati 

rendelet módosítása 

2. A házasságkötések hivatali munkaidőn, valamint hivatali helyiségen kívüli 

engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló rendelet 

elfogadása 

3. 2013. évi közbeszerzési terv 

4. Feladatellátási megállapodások jóváhagyása  (Tapolca és Környéke Kistérség 

Többcélú Társulása 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

23/2013. (III. 28.)  HATÁROZATA 

 

A 2013. március 28-i testületi ülés napirendje elfogadásáról 
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Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. február 22-i ülés 

napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:  

 

1. A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati 

rendelet módosítása 

2. A házasságkötések hivatali munkaidőn, valamint hivatali helyiségen kívüli 

engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 

rendelet elfogadása 

3. 2013. évi közbeszerzési terv 

4. Feladatellátási megállapodások jóváhagyása  (Tapolca és Környéke Kistérség 

Többcélú Társulása 

 

1. A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati 

rendelet módosítása 

 

Pék László polgármester: felkéri a Jegyző Nőt, hogy pár mondatban ismertesse a rendelet 

módosításával kapcsolatos tudnivalókat.  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző:  az önkormányzat szociális rendeletének  megfelelően eddig minden 

szociális kérelemhez szükség volt környezettanulmány készítésére. A rendelet módosításának 

elfogadásával ez nem lesz kötelező, viszont ha a kérelem elbírálásához szükséges, akkor lesz 

lehetőség annak megtartására. A rendelet tervezet társadalmi egyeztetése megtörtént 

észrevétel nem érkezett.  

 

Pék László polgármester:  javasolja elfogadni a rendelet módosítását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:  

 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

3/2013. (IV. 15.) önkormányzati rendelete a pénzben és  

természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló  

21/2004. (VII. 5.) önkormányzati rendelete módosításáról  

 

 

 

2. A házasságkötések hivatali munkaidőn, valamint hivatali helyiségen kívüli 

engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló rendelet 

elfogadása 

 

Pék László polgármester:  felkéri a Jegyző Nőt, hogy ismertesse a rendelet tervezetet.  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző:  a hivatali munkaidőn túl, illetve hivatali helyiségen kívül tartandó 

házasságkötések engedélyezését,  térítési díját, illetve az anyakönyvvezetőket megillető díj 

összegét rendeletben kell szabályozni. A rendelet tervezet elfogadásával amennyiben valaki 

hivatali helyiségben, illetve munkaidőben kíván házasságot kötni, az térítésmentes. 
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Amennyiben hivatali munkaidőn kívül szeretne házasságot kötni, akkor a térítési díj 15.000 Ft 

lenne. Ha hivatali helyiségen kívül történik a házasságkötés, akkor szintén 15.000 Ft a 

fizetendő térítési díj. Az anyakönyvvezetőt megillető díj hivatali munkaidőn kívüli 

időpontban tartandó szertartás nettó 5.000 Ft, hivatali helyiségen kívüli helyszín esetében 

nettó 3.000 Ft lenne. Az összegek az önkormányzat számlájára kerülnek befizetésre, a hivatali 

helyiségen kívüli díjat az önkormányzat teljes egészében átutalná a hivatal számlájára, a 

másik esetben pedig a díj 80 %-a kerülne átutalásra.  

 

Pék László polgármester: kérdezi, hogy ezeket a díjakat központilag állapították meg.  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző: nem központilag megállapított díjak A rendelet tervezetben szereplő 

összegek meghatározásánál figyelembe vette a hivatal a környező községekben alkalmazott 

díjakat. A rendelet tervezet társadalmi egyeztetése megtörtént, észrevétel nem érkezett.  

 

Pék László polgármester: egyetért a rendelet tervezetben foglaltakkal. Javasolja, hogy aki 

egyetért az elhangzott díjakkal, kézfeltartással szavazzon a rendelet tervezet elfogadásáról.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:  

 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

4/2013. (IV. 15.) önkormányzati rendelete a házasságkötések  

hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli engedélyezéséről,  

valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről  

 

 

3. 2013. évi közbeszerzési terv 

 

Pék László polgármester: az előterjesztésben meghatározásra kerültek azok az összegek, 

értékhatárok, amikor közbeszerzési eljárást kell lefolytatni.  Kékkút község által tervezett 

beruházások ezekbe az értékekbe nem esnek bele. Kérdezi, hogy van-e észrevétel, javaslat a 

napirenddel kapcsolatban. Amennyiben nincsen, javasolja a 2013. évi közbeszerzési terv 

elfogadását nemleges megjelöléssel.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

24/2013. (III. 28.)  HATÁROZATA 

 

           A 2013. évi közbeszerzési terv elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről 

szóló 2011. évi CVIII. törvény 33.§-a alapján az Önkormányzat, mint 
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ajánlatkérő által 2013. évben lefolytatandó közbeszerzési eljárások éves 

tervét nemleges megjelöléssel jóváhagyja. 

Megbízza a polgármestert, hogy az esetlegesen közbeszerzéssel érintett 

fejlesztéseket, beruházásokat kísérje figyelemmel. 

 

Felelős: Pék László polgármester 

Határidő: folyamatos  

 

4. Feladatellátási megállapodások jóváhagyása  (Tapolca és Környéke Kistérség 

Többcélú Társulása 

 

 

Pék László polgármester:  a feladatellátások közül még több minden a kistérségnél maradt, 

melyekre megállapodás megkötése szükséges, illetve azok jóváhagyása, melyek  az alábbiak: 

munkaszervezeti feladatok ellátása, központi háziorvosi ügyelet finanszírozása, belső 

ellenőrzési feladatok finanszírozása, irodaépület üzemeltetése, szociális alapellátási feladatok 

finanszírozása, támogató szolgálat finanszírozása, illetve a létszámcsökkentéssel kapcsolatos 

többletköltségek fedezése. A költségek nagy része lakosság szám arányában kerültek 

meghatározásra, de az irodaépület üzemeltetésére minden község ugyanannyit fizet.  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző: a határozati javaslattal kapcsolatosan észrevételezi, hogy az a 

kistérségi határozat alapján készült, viszont megállapodás tervezetet  a munkaszervezeti 

feladatokra, illetve a támogató szolgálat finanszírozására nem kapott az önkormányzat, mivel 

az nem érinti a községet.  

 

Pék László polgármester: a Jegyző Nő által észrevételezettek figyelembe vételével javasolja a 

feladatellátási megállapodások jóváhagyását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

25/2013. (III. 28.)  HATÁROZATA 

 

Feladatellátási megállapodások jóváhagyásáról 
 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca és Környéke Kistérség 

Többcélú Társulásával kötendő feladatellátási megállapodások: 

- a központi háziorvosi ügyelet finanszírozására; 

- belső ellenőrzési feladatok finanszírozására; 

- az irodaépület üzemeltetésére; 

- a szociális alapellátási feladatok finanszírozása; 

- a létszámcsökkentéssel kapcsolatos többletköltségek fedezetére 

 

  tervezetét megismerte, azt jóváhagyja, és felhatalmazza a polgármestert az aláírására. 

 

 Felelős: Pék László polgármester 

Határidő: 2013. április 30.  
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Dr. Szabó Tímea jegyző: a ma ülésen szükséges még dönteni a kistérség létszámcsökkentési 

döntésével kapcsolatos támogatási igény benyújtásáról.  A munkaszervezetnél 5 főnek került 

megszüntetésre a munkaviszonya, ahol végkielégítést és felmondási időre járó bért kellett 

fizetni és ennek a kompenzálására nyújt be a kistérség pályázatot. Kékkút Önkormányzatának 

mint tagönkormányzatnak is szükséges erről döntést hoznia.  

 

Pék László polgármester: javasolja, hogy aki a pályázat benyújtásával egyetért, kézfeltartással 

szavazzon.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

26/2013. (III. 26.) HATÁROZATA 

 

Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása tag önkormányzataként Kékkút 

Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozott arról, hogy az igénylő 

fenntartói körén belül - a társulás intézményénél és munkaszervezeténél – a 

 meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a 

 tervezett új álláshelyeken, szervezeti változás, feladatátadás következtében az 

 igénylő fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett 

 álláshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje folyamatosságának 

 megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség. A Társulás intézményei 

 létszámhelyzetének és az intézmények közötti tervezhető létszám-és álláshely-

 átcsoportosítás lehetőségének felülvizsgálata függvényében döntött felmentéssel 

együtt járó létszámcsökkentésről. 

 

A Társulás 62/2012.(XI.07.) T.K.T. számú határozatával – 2012.november 20.napjával 

 – döntött arról, hogy a létszámcsökkentés keretében érintett foglalkoztatottaknak a 

 jogviszonyban töltött idő folyamatosságának megszakítása nélküli 

 továbbfoglalkoztatására nincs lehetőség az alábbi munkakörökben: 

 Munkaszervezetnél:  Munkaszervezet vezető                       1 fő 

                                   Területfejlesztési ügyintéző                            1 fő 

                                   Gépjárművezető                                              1 fő 

 Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatnál: 

                                    Gépjárművezető                                             2 fő   

 

Kékkút Község Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 

Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsülésén a társulás 

létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás 

igénylésének - Magyar Államkincstárhoz a törvényes előírások betartásával történő - 

benyújtását elfogadja. 

 

Felelős:   Pék László polgármester 

 Határidő: 2013.április 5. 
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Dr. Szabó Tímea jegyző:  a Kővágóörsi Körjegyzőség megszűnéséből adódóan 1 dolgozó 

munkaviszonya szűnt meg, így ebben az esetben is pályázatot kívánnak benyújtani a 

létszámcsökkentésből adódó költségek kompenzálására.  

 

Pék László polgármester:  javasolja a pályázat benyújtásának támogatását, aki azzal egyetért 

kézfeltartással szavazzon.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

27/2013. (III. 26.) HATÁROZATA 

 

A létszámcsökkentési döntéséről 

 

Kékkút Község Önkormányzata dönt a 2012. december 31-ével megszűnt Kővágóörsi 

Körjegyzőséget érintő létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos, egyszeri 

költségvetési támogatás igénylésének benyújtásáról a Magyarország 2013. évi központi 

költségvetésről szóló  2012. évi CCIV. törvény 3.  melléklet 6. pontja szerint. Kékkút 

Község Önkormányzata    81/2012. (XII.11.) számú határozatával elfogadta a 

Kővágóörsi Körjegyzőség, mint költségvetési szerv megszüntető okiratának 

jóváhagyását. A megszűntető okirat tartalmazza, hogy a Körjegyzőség létszáma 9,5 fő 

volt, melyből a jogutód szerv általi továbbfoglalkoztatásra 7 fő esetében volt 

lehetőség; 1 fő átadásra került a járási hivatalhoz; 1 fő jogviszonyát a Mötv. 146/E. § 

(1) bekezdésében foglaltak szerint meg kellett szüntetni, 0,5 fő hivatalsegéd át lett 

csoportosítva Kővágóörs Község Önkormányzatához. 

            Az önkormányzat döntésével érintett, létszámcsökkentés miatt egyszeri 

többletköltséget jelentő munkakörök az alábbiak:  

1 fő pénzügyi ügyintéző. 

Az elbocsátott foglalkoztatottal kapcsolatos jogviszony megszüntető okiratok 

kiállításának dátumai az alábbiak: 

pénzügyi ügyintéző: 2012.12.28. 

 

A 2013. január 1-jétől létrejött Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 3 

körjegyzőség jogutódjaként alakult meg, az átalakulással összefüggő 

létszámváltozásokat a következő táblázat tartalmazza: 

 

 

 

Megnevezés létszám 2012. 

december 31-

én 

létszám 

2013. január 

1-jén    

Köveskáli 

Körjegyzőség 

7 0 

Körjegyzőség 

Ábrahámhegy 

8 0 

Kővágóörsi 9,5 0 
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Körjegyzőség 

Kővágóörsi Közös 

Önkormányzata 

Hivatal 

0 15 

Összesen: 24,5 15 

 

 

Az önkormányzat az I. ütemben, 2013. április 12-ig nyújtja be a támogatási igényét. 

 

Kékkút Község Önkormányzata nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a fenntartói körén 

belül intézményénél - a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő 

álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, szervezeti változás, feladatátadás 

következtében az igénylő fenntartói körén kívüli munkáltatónál a 

létszámcsökkentéssel érintett álláshelyeken foglalkoztatottak jogviszonyban töltött 

ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség. 

 

Kékkút Község Önkormányzata a létszám és álláshely átcsoportosítás lehetőségének 

felülvizsgálatát elvégezte, melynek függvényében a köztisztviselő jogviszonyának 

felmentéssel történő megszüntetéséről döntött. 

Kékkút  Község Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza a polgármestert a 

szükséges intézkedések megtételével. 

 

  Felelős: Pék László polgármester 

Határidő: 2013. április 12. 

 

         

Pék László polgármester:  megkérdezi, hogy a képviselők részéről van-e kérdés. Megállapítja, 

hogy nincsen, megköszöni a részvételt és az ülést 14.30 órakor bezárja.  

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

Pék László       Dr. Szabó Tímea 

polgármester               jegyző  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


