
KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

 

Ikt.szám: 58-10//2013/ÁBR. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Kékkút  Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 03-án 

14.30 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 és javasolja elfogadásra: 

 

1. Az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet megalkotása 

2. A Képviselő-testület 2014. évi munkatervének elfogadása 

3. Csereszerződés ingatlanokra 

4. Bolt működtetése 

 

 

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 

 

          91/2013. (XII. 03.) HATÁROZATA 

 

a 2013. december 3-i ülés  napirendjének elfogadásáról  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. december 03-i ülés napirendjét az 

alábbiak szerint elfogadja:  

 

1. Az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet megalkotása 

2. A Képviselő-testület 2014. évi munkatervének elfogadása 

3. Csereszerződés ingatlanokra 

4. Bolt működtetése 

 

 

1.) Az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet megalkotása 

 

Pék László polgármester:  törvény változás, szabályozás okán szükséges a szociális rendelet 

újraalkotása. Felkéri a Jegyző Nőt, hogy pár gondolattal ismertesse a főbb szabályozásokat.  

 

 

Dr. Szabó Tímea jegyző: az alapvető változás, hogy a korábbi átmeneti segély, temetési 

segély és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás helyébe az önkormányzati segély  nevezetű 

ellátás lép, gyakorlatilag hasonló kör számára, akik eddig is igénybe vehették ezen támogatási 

formákat. A tervezetben szerepelnek javaslatként %-os arányok, melyeket a testületnek át kell 

vizsgálnia.  

- Ápolási díj esetében a tervezet szerint a jövedelemhatár a családnál nem éri el az 

öregségi nyugdíj 150 %-át.  

- Önkormányzati segélynél a tervezetben 150 % jövedelemhatár szerepel. 

- Különös méltánylást érdemlő helyzet esetére  500 %-os jövedelemhatárt szerepeltet a 

tervezet, melynek az oka az, hogy lehetnek olyan élethelyzetek, amikor nagy szükség 

van segítségre. 

- A rendelet tervezet 18. §. a) pontja esetében  a segély egyszeri mértékére a javasolt 

összeg legalább 5.000 Ft, legfeljebb 100.000 Ft.  

- A 18. §. b) pontja vonatkozásában a méltányos segély esetében a javasolt összeg 

legfeljebb 100.000 Ft.  

- A gyermek születetésére tekintettel adott támogatásnál van lehetőség gyermekenként 

megállapítani összeget, vagy volt olyan község, ahol úgy került elfogadásra, hogy az 

első gyermeknél egy kisebb összeg, második gyermeknél magasabb összeg került 

elfogadásra.  

 

Pék László polgármester:  kérdezi a testülettől, hogy ezen segélyezési forma mértékére  

elfogadható-e a 10.000 Ft gyermekenként.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi képviselő: egyetért az összeggel. 
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Dr. Szabó Tímea jegyző: tovább folytatva a rendelet tervezet értelmezését, elmondja, hogy az 

önkormányzati segélynek van olyan formája, amely kölcsön formájában nyújtható, ebben az 

esetben véleménye szerint maximum összegnek 50.000 Ft elfogadható, amennyiben a testület 

egyetért.  Közgyógyellátás esetében a tervezetben jövedelemhatárként szerepel 200 %.  

 

Pék László polgármester:  kérdezi a képviselő-testülettől, hogy az elhangzottakkal 

kapcsolatosan van-e kérdés, észrevétel, hozzászólás. Véleménye szerint a rendelet tervezetben 

szereplő segély mértékek, illetve jövedelemhatár %-ok megfelelőek.  Megállapítja, hogy 

nincsen kérdés, ezért javasolja, hogy az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 

rendeletet fogadja el a testület.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

            15/2013. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 

                  az egyes szociális ellátások szabályozásáról 

 

 

2.) A Képviselő-testület 2014. évi munkatervének elfogadása 

 

Pék László polgármester: a képviselő-testület 2014. évi munkatervére vonatkozó előterjesztést 

mindenki kézhez kapta. Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel. Megállapítja, hogy nincsen, 

ezért javasolja elfogadni a képviselő-testület 2014. évi munkatervét.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

          92/2013. (XII. 03.) HATÁROZATA 

 

A 2014. évi munkaterv elfogadásáról  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi munkatervet elfogadja.  

 

Felelős: Pék László, polgármester 

Határidő: a munkatervben meghatározottak szerint. 

 

 

3.) Csereszerződés ingatlanokra 

 

Pék László polgármester: tájékoztatásul elmondja, hogy a júliusi testületi ülésen döntött a 

testület az ingatlan csere folyamatának elindításáról a Kékkút 042/12, 038/3 és 201 helyrajzi 

számú ingatlanok vonatkozásában. Elkészültek az értékbecslések illetve a szerződés tervezet, 
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ismerteti a csere folyamatát, mely szerint Keszthelyi Enid a Kékkút 038/3 hrsz-ú ingatlant, 

továbbá a 201 hrsz-ú ingatlanból 250 m2 nagyságú területrészt átruházza csere jogcímén az 

önkormányzatnak. Az önkormányzat pedig szintén csere jogcímén Keszthelyi Enid 

tulajdonába adja a 042/12 hrsz-ú ingatlant.  

 

Kérdezi a képviselő-testülettől, hogy az elhangzottakkal kapcsolatosan van-e kérdés, 

észrevétel. Megállapítja, hogy nincsen, ezért javasolja az ingatlanokra vonatkozó csere 

szerződés jóváhagyását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

          93/2013. (XII. 03.) HATÁROZATA 

 

csereszerződés kötéséről  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy csereszerződést köt oly 

módon, hogy a tulajdonát képező Kékkút 042/12. hrsz-ú ingatlant csere jogcímén átruházza 

Keszthelyi Enidre, aki a tulajdonát képező Kékkút 038/3. hrsz-ú ingatlant és a Kékkút 201. 

hrsz-ú ingatlan 250/4892 tulajdoni hányadát ruházza át csere jogcímén az Önkormányzatra. 

 

A csereszerződés részeként egyben a közös tulajdonba kerülő Kékkút 201. hrsz-ú ingatlanra 

használati megállapodást köt. 

 

A Képviselő-testület a szerződés tervezetét megismerte, és felhatalmazza a polgármestert az 

aláírására. 

 

A Képviselő-testület a szerződéskötéssel kapcsolatos költségek kifizetését vállalja. 

 

Felelős: Pék László, polgármester 

Határidő: 2013. december 31.  

 

 

4.) Bolt működtetése 

 

Pék László polgármester:  az elmúlt hétvégén a Zöld Újságban megjelent az élelmiszerbolt 

bérletére vonatkozó hirdetést. Pár jelentkező volt, de konkrétumokról nem tud beszámolni. 

Technikai okok miatt ebben az évben az esetleges pályázatok elbírálása már lehetetlen. Ezért 

az áthúzódik a jövő évre, amennyiben lesz érdemi jelentkező az üzletre, arról mindenképpen 

tájékoztatja a testületet.  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző:  elsőként kéri a testületet, hogy a pályázati kiírás jóváhagyásáról 

hozzon döntést.  
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Pék László polgármester:  javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Kékkút, Fő u. 4. szám 

alatti vegyesbolt működtetésére vonatkozó pályázati felhívást hagyja jóvá.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

          94/2013. (XII. 03.) HATÁROZATA 

 

Vegyesbolt működtetésére kiírt pályázati felhívásról  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 8254 Kékkút, Fő u. 4. szám alatti 

ingatlanban lévő üzlethelyiség vegyesbolt működtetésére vonatkozó pályázati felhívást 

jóváhagyja.  

 

Határidő: azonnal. 

Felelős: Pék László polgármester 

 

 

Pék László polgármester:  kéri a Jegyző Nőt, hogy tájékoztassa a Képviselő Asszonyt a 

további lehetőségekről.  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző: a jogviszony tekintetében elmondja, hogy felmentessél szűnik meg. 

A Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a jogviszony  megszüntetésére a polgármester 

jogosult, erről külön döntés nem szükséges. Mivel felmondásról van szó, így gyakorlatilag 

van felmondási idő, a felmondási idő alapja 30 nap, mely 8 év után 20 nappal, 10 év után 25 

nappal meghosszabbodik, melynek a kiszámolása folyamatban van. A felmondási idő 

legalább  felére mentesíteni kell a munkavégzés alól a munkavállalót, tehát kb. egy hónapot le 

kell dolgozni, egy hónapot pedig nem. Számolni kell továbbá azzal, amennyiben marad 

szabadság, akkor azt a jogviszony végén ki kell fizetni, ezen kívül van még a végkielégítés, 

mely jelen esetben 3 havi fizetésnek megfelelő összeg.  

Leltár tekintetében elmondja, hogy január végéig ki kellene futtatni az árukészletet, 

amennyiben van rá lehetőség.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi képviselő:  kérdezi, hogy akkor még januárban nyitva lesz a bolt, 

mert többen érdeklődnek?  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző:  januárban még nyitva lesz. Amennyiben lesz pályázó, akkor azzal 

februártól számolhat az önkormányzat.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi képviselő:  ami a lakosságot érinti, tulajdonképpen az, hogy január 

végéig működni fog a bolt.  
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5.) Vegyes ügyek  

 

Pék László polgármester: javasol a képviselő-testület tagjainak egy havi tiszteletdíj 

megállapítását, tekintettel a karácsonyra.  

 

Vasáros István alpolgármester:  bejelenti érintettségét.   

 

Pék László polgármester:  javasolja, hogy Vasáros István alpolgármestert a döntéshozatalból 

zárja ki a testület.  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 1 tartózkodással  és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

            95/2013. (XII. 03.) HATÁROZATA 

 

döntéshozatalból történő kizárásról  

 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Vasáros István  alpolgármestert a 

jutalomra vonatkozó döntéshozatalból kizárja.  

 

 

Pék László polgármester:  javasolja Vasáros István alpolgármester részére az egy havi 

tiszteletdíjnak megfelelő jutalom megállapítását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

          96/2013. (XII. 03.) HATÁROZATA 

 

jutalom megállapításáról  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Vasáros István alpolgármester részére 

egy havi tiszteletdíjnak megfelelő jutalmat állapít meg.  

 

 

Pék László polgármester: javasolja Kardosné Csaba  Gyöngyi képviselő részére az egy havi 

tiszteletdíjnak megfelelő jutalom megállapítását.  
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Kardosné Csaba Gyöngyi: kéri, hogy a döntéshozatalból zárja  ki a testület, mivel érintett.  

 

Pék László polgármester: javasolja, hogy Kardosné Csaba Gyöngyi képviselőt a 

döntéshozatalból zárja ki a testület.  

 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 1 tartózkodással  és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

            97/2013. (XII. 03.) HATÁROZATA 

 

döntéshozatalból történő kizárásról  

 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kardosné Csaba Gyöngyi  képviselőt a 

jutalomra vonatkozó döntéshozatalból kizárja.  

 

Pék László polgármester:  kéri a szavazást Kardosné Csaba Gyöngyi képviselő jutalmára 

vonatkozóan.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

          98/2013. (XII. 03.) HATÁROZATA 

 

jutalom megállapításáról  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kardosné Csaba Gyöngyi  képviselő 

részére egy havi tiszteletdíjnak megfelelő jutalmat állapít meg.  

 

 

Vasáros István alpolgármester:  javasolja, hogy a Polgármester Úrnak is állapítsa meg a 

testület az egy havi tiszteletdíjnak megfelelő jutalmat.  

 

Pék László polgármester:  kéri, hogy a döntéshozatalból zárja ki a testület.  

 

Vasáros István alpolgármester:  kérdezi, hogy a Polgármester Urat kizárják-e a jutalomra 

vonatkozó döntéshozatalból.  
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Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 1 tartózkodással  és 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

            99/2013. (XII. 03.) HATÁROZATA 

 

döntéshozatalból történő kizárásról  

 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pék László polgármestert a jutalomra 

vonatkozó döntéshozatalból kizárja.  

 

Vasáros István alpolgármester:   javasolja Pék László polgármester részére a jutalom 

megállapítását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

          100/2013. (XII. 03.) HATÁROZATA 

 

jutalom megállapításáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pék László polgármester  részére egy 

havi tiszteletdíjnak megfelelő jutalmat állapít meg.  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző: egyenlőre csak tájékoztatja a testületet, hogy a Dunántúli Regionális 

Vízmű Zrt-től érkezett egy körlevél, mely szerint van olyan viziközmű rendszerük, 

amelyekben több önkormányzati tulajdon van, ami érinti Kékkút községet is. Az új viziközmű 

törvény miatt kellett működési engedélyt kérni az Energetikai Hivataltól és ezekre a 

rendszereke csak ideiglenes engedélyt kaptak 2014. március 31-ig. Azért kaptak ideiglenes 

engedélyt, mivel egy rendszere, csak egy üzemeltetési szerződés köthető, ezért ezt a helyzetet 

rendezni szeretnék, továbbá az  álláspontjuk az,  hogy a viziközműveket az önkormányzat 

ingyenesen átadhatja. December 10-ig kellene jelezni azt, hogy ezzel a lehetőséggel élni kíván 

az önkormányzat, telefonos tájékoztatásuk alapján nem tekintik ezt a határidőt jogvesztőnek, 

tájékoztatásuk szerint ebben a témában az érintett önkormányzatok részére tartanak egy 

fórumot és utána van lehetősége az önkormányzatoknak döntenie.  

 

Pék László polgármester: megköszöni a részvételt és az ülést 15 órakor bezárja.  

 

K.m.f.  

 

Pék László        Dr. Szabó Tímea 

polgármester                jegyző 
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