
KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

 

Ikt.szám: 58-6/2013/ÁBR. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Kékkút  Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 12-én 11:00 

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.  

Ismerteti a napirendet:  

1.   Közterületek használatáról szóló rendelet módosítása 

2. Települési Értéktár Bizottság létrehozása 

3. Jegyzőkönyvek határidőn túli megküldése miatti törvényességi felhívás 

ismertetése 

 

Javasolja az ismertetett napirend elfogadását.  

 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

 

572013. (VII. 12.) HATÁROZATA 
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a 2013. július 12-i ülés napirendjének elfogadásáról  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. július 12-i ülés 

napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:  

 

1.   Közterületek használatáról szóló rendelet módosítása 

2. Települési Értéktár Bizottság létrehozása 

3. Jegyzőkönyvek határidőn túli megküldése miatti törvényességi felhívás 

ismertetése 

 

 

1.   Közterületek használatáról szóló rendelet módosítása 

 

Pék László polgármester:  ismerteti a testülettel, mint ahogy az előterjesztésből is kiderül a 

közterületek használatáról szóló rendelet módosításának oka jogszabály változás, mégpedig a 

közterület filmforgatás célú használatának szabályozása, mely módosításnak július 15-ig meg 

kell történnie.  

Kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatosan van-e kérdés, észrevétel.  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző:  tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a rendelet tervezet 

társadalmi egyeztetése megtörtént, melyre észrevétel nem érkezett.  

 

Pék László polgármester:  javasolja, hogy aki a közterület használatáról szóló rendelet 

módosítását elfogadja, kézfeltartással szavazzon.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:   

 

 KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

8/2013. (VII. 26. ) RENDELETE  

 

közterület használat szabályairól 

 

 

    2.   Települési Értéktár Bizottság létrehozása 

 

Pék László polgármester: a képviselő-testület előző ülésén döntött arról, hogy a települési 

értéktár létrehozásának lehetőségével élni kíván. Ezért ehhez szükséges egy bizottság 

alakítása, melynek tagjai lehetnek a testület tagjai is, mivel ennek a bizottságnak  is vannak 

ülésezési kötelezettségei, feladatai.  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző:  kérdezi a testületi tagoktól, hogy hozzájárulnak-e ahhoz, hogy a 

Települési Értéktár Bizottsági  tagságukat  nyilvános ülésen tárgyalják.  

 

Vasáros István alpolgármester:  hozzájárul. 
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Kardosné Csaba Gyöngyi képviselő:  igen, hozzájárul a nyilvános ülésen történő tárgyaláshoz.  

 

 

Pék László polgármester amennyiben a testület egyetért javasolja, hogy a Települési Értéktár 

Bizottság  a testületi tagokból tevődjön össze, azaz elnök: Pék László, elnökhelyettes: Vasáros 

István, tag: Kardosné Csaba Gyöngyi.  

  

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

           58/2013. (VII. 12.) HATÁROZATA 

 

Települési Értéktár Bizottság létrehozásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Települési Értéktár 

Bizottság  

elnökének: Pék László-t 

elnökhelyettesének: Vasáros István-t 

tagjának: Kardosné Csaba Gyöngyi-t megválasztja.  

 

Utasítja a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa. 

 

Felelős:  Pék László, polgármester 

Határidő: 2013. július 31. nap  

 

Pék László polgármester:  a napirendhez kapcsolódóan javasolja a bizottság szervezeti és 

működési szabályzatának elfogadását az előterjesztésnek megfelelően.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

           59/2013. (VII. 12.) HATÁROZATA 

 

Települési Értéktár Bizottság SZMSZ elfogadásról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Települési Értéktár Bizottság 

Szervezeti és Működési Szabályzatát az előterjesztésnek megfelelő tartalommal 

elfogadja. 
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3.  Jegyzőkönyvek határidőn túli megküldése miatti törvényességi felhívás ismertetése 

 

Pék László polgármester: ismerteti a testülettel a törvényességi felhívást. Az utóbbi hónapok 

eseményét mindenki ismeri, átalakulásra,  új hivatal alakítására került sor, illetve ebben az 

időszakban volt még egy időközi választás is. Megkéri a Jegyző Nőt, hogy a jegyzőkönyvek 

határidőre történő megküldésére fokozottabban figyeljen oda a hivatal, melyet  úgyis ő  

koordinál. Amennyiben ezen mulasztásból bírság lesz, azt az önkormányzat nem hajlandó 

kifizetni, meg kell keresni a felelőseket és rajtuk behajtani.  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző:  kéri a testületet, hogy amennyiben a törvényességi felhívás 

tartalmát elfogadja, arról határozatot szükséges hozni.  

 

Pék László polgármester: javasolja, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal törvényességi 

felhívását a testület fogadja el.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

60/2013. (VII. 12.) HATÁROZATA 

 

törvényességi felhívásról 

          

Kékkút  Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal VE-B-004/1418/2013. számú a jegyzőkönyvek határidőn túli 

megküldése  miatti törvényességi felhívását elfogadja.                

 

Utasítja  a polgármestert, hogy a döntésről a kormányhivatalt tájékoztassa.  

 

Felelős: Pék László, polgármester 

Határidő: 2013. július 20. 

 

 

4. Vegyes ügyek  

 

Ingatlan csere  

 

Pék László polgármester: tájékoztatja a testületet, hogy az ingatlan cseréhez szükséges 

dokumentumokat a földmérő elkészítette, a földhivatal engedélyezte, a használati 

megállapodás szerinti megosztása megtörtént. Ismerteti térképen az ingatlan cserével érintett 

ingatlanokat. A testület hozzájárulása ahhoz szükséges, hogy elkészülhessen az értékbecslés, 

illetve az ügyvédi munka, vagyis az ingatlan csere folyamata elinduljon. Javasolja, hogy a 

testület járuljon hozzá az ingatlan csere lebonyolításához.  

 

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 

 

61/2013. (VII. 12.) HATÁROZATA 

 

Ingatlan csere lebonyolításának megkezdéséről  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul a  Kékkút  

042/12 és zártkert 201 helyrajzi számú ingatlanok cseréjéhez szükséges 

intézkedések megkezdéséhez.  

 

Felhatalmazza a polgármestert az értékbecslés beszerzésére, az ingatlan csere 

szerződés előkészíttetésére. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Pék László polgármester 

 

 

 

Pék László polgármester:  megköszöni a részvételt és az ülést 11.20 órakor bezárja.  

 

 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Pék László        Dr. Szabó Tímea 

polgármester                jegyző 
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Pék László polgármester:  megköszöni a részvételt és az ülést 16.00 órakor bezárja.  

 

 

K.m.f.  

 

 

Pék László       Dr. Szabó Tímea 

polgármester                  jegyző 

 

 

 

 


