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

fővel határozatképes. Ismerteti a meghívóban szereplő napirendeket:  

 

1. 2014. évi költségvetés elfogadása  

2. Védőnői Szolgálat 2014. évi költségvetésének elfogadása  

3. 2014. évi közbeszerzési terv elfogadása 

4. Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása 

5. Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatás iránti kérelme 

6. Vegyes tulajdonú viziközművekkel kapcsolatos nyilatkozat  

7. Ivóvíz és szennyvíz  szolgáltatással kapcsolatosan pályázat benyújtása  

 a lakossági díjak csökkentése érdekében 

 

Elfogadás előtt javasolja a napirendeket az alábbiakkal kiegészíteni:  

 

-  Ábrahámhegy Polgárőr Egyesület támogatása 

- Dohánybolt kijelölés  

- Csatlakozási szándéknyilatkozat a Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig  

Egyesület 2014-2020 közötti programozási időszakára vonatkozó vidékfejlesztési 

feladatai, illetve a Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítése, tervezési területének előzetes 

elismerése tárgyában  
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- Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás társulási megállapodás módosítása 

- Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet megalkotásához való hozzájárulás 

- Kővágóörs Önkormányzat óvodában nyújtott gyermekétkeztetés térítési díjáról és a 

gyermekétkeztetésben alkalmazható kedvezmény megállapításáról szóló rendelet 

módosításának elfogadására javaslat  

 

Javasolja a felsorolt kiegészítésekkel a napirend elfogadását. 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

     10/2014. (II. 14.) HATÁROZATA 

 

a 2014. február 14-i ülés napirendjének elfogadásáról  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. február 14-i ülés 

napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:  

 

1. 2014. évi költségvetés elfogadása  

2. Védőnői Szolgálat 2014. évi költségvetésének elfogadása  

3. 2014. évi közbeszerzési terv elfogadása 

4. Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása 

5. Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatás iránti kérelme 

6. Vegyes tulajdonú viziközművekkel kapcsolatos nyilatkozat  

7. Ivóvíz és szennyvíz  szolgáltatással kapcsolatosan pályázat benyújtása  

 a lakossági díjak csökkentése érdekében 

8. Ábrahámhegy Polgárőr Egyesület támogatása 

9. Dohánybolt kijelölés  

10. Csatlakozási szándéknyilatkozat a Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig  

Egyesület 2014-2020 közötti programozási időszakára vonatkozó 

vidékfejlesztési feladatai, illetve a Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítése, 

tervezési területének előzetes elismerése tárgyában  

11. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás társulási megállapodás módosítása 

12. Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított 

személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet megalkotásához való 

hozzájárulás 

13. Kővágóörs Önkormányzat óvodában nyújtott gyermekétkeztetés térítési díjáról 

és a gyermekétkeztetésben alkalmazható kedvezmény megállapításáról szóló 

rendelet módosításának elfogadására javaslat  

 

Pék László polgármester: napirendek megtárgyalása előtt javasolja a képviselő-testületnek, 

hogy a lejárt határidejű határozatokról készült jelentést fogadja el.  

 

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 

 

11/2014. (II. 14.) HATÁROZATA 

 

Jelentés elfogadásáról  

 

Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű képviselő-

testületi határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. 

 

 

1. 2014. évi költségvetés elfogadása  

 

Pék László polgármester: a  költségvetéssel kapcsolatos előterjesztést mindenki megkapta, 

mely elég részletes. Az iparűzési adó csökkent, ezért próbálnak költségkímélő gazdálkodást 

folytatni a 2014-es évben. Az építményadó összege állandó azzal lehet számolni. Zöldterület 

karbantartására betervezésre került 2,7 millió forint. 3,5 millió forint került betervezésre 

felújításokra, utak, járdák karbantartására, valamint a temetőbe hulladékgyűjtő elkészítésére, 

térkövezés, növények pótlása. Rendezvények lebonyolítására tervezésre került 1,2 millió 

forint. Javasolja, hogy a polgármester átcsoportosítási lehetősége 200. 000 Ft-ig terjedjen, az 

iskolakezdési támogatás összege 10. 000 Ft legyen, a helyben szokásos legolcsóbb temetés 

költsége pedig 150. 000 Ft. Kérdezi, hogy van-e észrevétel, kérdés, javaslat. Megállapítja, 

hogy nincsen, ezért javasolja a testületnek a 2014. évi költségvetés elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  

 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

1/2014. (II. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 

A 2014. évi költségvetésről  

 

 

Dr. Szabó Tímea jegyző:  ezen napirend keretében szükséges elfogadni az elkövetkező három 

év vonatkozásában a saját bevételeket és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó 

fizetési kötelezettségeket.  

 

Pék László polgármester:  az előterjesztésnek megfelelően javasolja elfogadni a saját 

bevételeket és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettségeket az 

elkövetkezendő három évre vonatkozóan.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

12/2014. (II. 14.) HATÁROZATA 

 

Az Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető  
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ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége megállapításáról  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény 29/A. §-a 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: 

                                                              2014.  37.230 

                                                              2015.  37.290 

                                                              2016.  37.300 

                                                              2017.  37.320 

 

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek:  

                                                              2014.  0 

                                                              2015.  0 

                                                              2016.  0 

                                                              2017.  0 

 

 

2. Védőnői Szolgálat 2014. évi költségvetésének elfogadása  

 

Pék László polgármester: mindenki kézhez kapta az előterjesztést. A községben egy 

családhoz jár a védőnő tudomása szerint. A védőnői szolgálathoz való hozzájárulás 

lakosságarányosan van elosztva a települések között.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi képviselő:  kérdezi, hogy van már új védőnő?   

 

Dr. Szabó Tímea jegyző:  új védőnő van, de csak szintén helyettesként látja el a feladatot. 

Sajnos az  egészségbiztosítási pénztári finanszírozás október-november hónaptól csökkeni fog 

65 %-ra, ha a továbbiakban is csak helyettesítéssel tudják megoldani. A jelenlegi védőnő 4 

órás foglalkoztatásban dolgozik. Erre a képzésre nem jelentkeznek, ezért mindenhol hiány van 

a védőnőkből. Ráadásul itt az ellátandó körzet igen nagy, gyermek ugyan kevés van, a feladat 

ellátásához mindenképpen gépjárműre van szükség. Egy pályakezdő nem valószínű, hogy 

rendelkezik autóval.  

 

Pék László polgármester: javasolja elfogadásra a védőnői szolgálat 2014. évi költségvetését.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

13/2014. (II. 14.) HATÁROZATA 

 

A Köveskáli Védőnői Szolgálat  

2014. évi költségvetése elfogadásáról 
 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Köveskáli Védőnői Szolgálat 

2014. évi költségvetését elfogadja.  

 



 5 

 

 

 

3. 2014. évi közbeszerzési terv elfogadása 

 

Pék László polgármester: mint, ahogy a testület előtt már ismert a közbeszerzési tervet 

minden évben el kell fogadni. Az előterjesztésben szerepelnek, hogy milyen összegű 

beruházásoknál van szükség közbeszerzési eljárásra. Kérdezi, hogy van-e ebben a témában 

törvényi változás.  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző:  elmondja, hogy változás nem volt, ugyanazok az értékhatárok, mint 

tavaly.  

 

Pék László polgármester: kérdezi, hogy van-e észrevétel, kérdés a napirenddel kapcsolatosan, 

megállapítja, hogy nincsen, ezért javasolja elfogadásra a közbeszerzési tervet.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

14/2014. (II. 14.) HATÁROZATA 

 

A 2014. évi közbeszerzési tervről 

 

Kékkút Község Önkormányzat a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 

törvény 33.§-a alapján az Önkormányzat, mint ajánlatkérő által 2014. 

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. Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása 

 

Pék László polgármester: szép, terjedelmes anyag ez az esélyegyenlőségi program. Kérdezi, 

hogy hozzászólás, észrevétel van-e a programmal kapcsolatosan. Amennyiben nincsen, 

javasolja elfogadásra a Helyi Esélyegyenlőségi Programot.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

15/2014. (II. 14.) HATÁROZATA 

Kékkút Község Önkormányzat  

Helyi Esélyegyenlőségi Programjáról 
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Kékkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kékkút Község 

Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programját megismerte és a 

programot elfogadja. 

 

Felelős:   Pék László polgármester 

Határidő:   azonnal 

 

 

5. Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatás iránti kérelme 

 

Pék László polgármester: minden évben nyújtanak be támogatási kérelmet. Véleménye szerint 

ezen szervezetek minden évben megkapják az állami támogatást, így nem javasol részükre 

támogatást. A mai ülés napirendje között szerepel az ábrahámhegyi polgárőrség és tűzoltó 

egyesület támogatása, inkább részükre javasol majd támogatást megállapítani. Kérdezi a 

testülettől, hogy van-e más véleményük a napirenddel kapcsolatosan. Megállapítja, hogy 

nincsen, ezért javasolja, hogy akkor a katasztrófavédelmi igazgatóságnak ne állapítsanak meg 

támogatást.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

16/2014. (II. 14.) HATÁROZATA 

 

A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Ajkai  

Katasztrófavédelmi Kirendeltség Badacsonytomaji Hivatásos  

Tűzoltóparancsnokság támogatás iránti kérelméről 

 

Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Veszprém Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Ajkai Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

Badacsonytomaji Hivatásos Tűzoltóparancsnokság támogatási kérelmét megismerte és 

nem támogatja.  

 

Utasítja a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt tájékoztassa. 

 

Felelős: Pék László polgármester  

     Határidő: 2014. március 31.  

 

6. Vegyes tulajdonú viziközművekkel kapcsolatos nyilatkozat  

 

Pék László polgármester:  kéri a Jegyző Nőt, hogy ezen napirenddel kapcsolatos tudnivalókat, 

ismertesse a testülettel.  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző: decemberben már volt róla szó, hogy abban a vízrendszerben, 

amelyben Kékkút is érintett, annyi probléma felmerült, hogy vegyes tulajdonban van, mely 

azt jelenti, hogy olyan a vízhálózat, hogy több önkormányzat és az állam is tulajdonos, de egy 

vízi rendszerre, csak egy üzemeltetési szerződése lehet a DRV-nek.   Ennek kapcsán merült 

fel, hogy a DRV-nek működési engedélyt kellett kérnie és mivel nemcsak egy üzemeltetési 

szerződésük van, hanem minden önkormányzattal, sőt még az állammal is külön, és így erre a 

szakaszra, csak ideiglenes működési engedélyt kaptak március 31-ig. Decemberben azt írták, 

hogy szerintük megoldása lenne, ha az államnak felajánlanak az önkormányzatok ingyenesen 

tulajdonba a viziközmű rendszereket. Januárban volt egy tájékoztató az önkormányzatok 
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számára, ahol kiderült, hogy ez csak a DRV ötlete volt, és az állammal, vagyis a 

vagyonkezelővel senki nem egyeztette ezen témát. Az előterjesztés arról szól, hogy az 

önkormányzat kinyilvánítja szándékát a tulajdonba adásról, de további egyeztetéseket folytat. 

Tulajdonképpen erről az előterjesztésről nem feltétlenül szükséges dönteni. Miután az 

előterjesztés elkészült, utána érkezett az előterjesztés mellékletét képező szerződés tervezet, 

mely arról szól, hogy a viziközmű rendszerre létrejönne egy szerződés a tulajdonosok között, 

hogy az önkormányzatok képviseletében a magyar állam, vagyis a Vagyonkezelő Ztt. járna el, 

a költségekhez viszont az önkormányzatoknak kell hozzájárulnia, amivel riogatja a DRV az 

önkormányzatokat, hogy fel kell értékeltetni a viziközmű vagyonokat és ez jelentős költség.  

A szerződés tervezetet azzal küldték meg, hogy az önkormányzatok véleményezzék.  

 

Pék László polgármester:  Javasolja, hogy a vagyon átadásáról még ne hozzanak döntést. 

Javasolja, hogy aki a szerződés tervezet elfogadásával egyetért kézfeltartással szavazzon.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

17/2014. (II. 14.) HATÁROZATA 

 

viziközmű-rendszerek feletti képviseletről  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a DRV Zrt.által megküldött a 

közös ellátási felelősséggel érintett víziközmű-rendszerek feletti képviseletről tárgyú 

szerződés tervezetet jóváhagyja.  

 

7. Ivóvíz és szennyvíz  szolgáltatással kapcsolatosan pályázat benyújtása   

a lakossági díjak csökkentése érdekében 

 

Pék László polgármester: belügyminiszteri rendelet jelent meg, mely alapján a lakossági víz 

és csatornadíjak enyhítésére lehet pályázatot benyújtani. A DRV. Zrt. jelezte, hogy a 

szükséges adatokat a pályázatot benyújtó Önkormányzatok részére a rendeletben megadott 

február 14-i benyújtási határidőig megadja. A pályázat az előző évektől eltérően minden 

Önkormányzatnak saját magának kell benyújtania, nem pedig gesztor önkormányzaton 

keresztül. Az önkormányzatnak az előző évekhez hasonlóan határozatban kell döntenie a 

támogatási igény benyújtásáról, és arról, hogy felhatalmazza a polgármestert a szükséges 

nyilatkozatok aláírására. A nyerhető támogatás mértéke nem ismert mivel vízszolgáltatás 

ráfordításainak értékét a DRV Zrt fogja megadni. Javasolja a pályázat benyújtásához való 

hozzájárulást.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

18/2014. (II. 14.) HATÁROZATA 

 

2014 évi ivóvíz szolgáltatás lakossági díjainak  

enyhítésére pályázat benyújtásáról 
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Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 2014. évben 

a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásához a 8/2014 (I.31.) BM rendelet 

alapján, a lakosság díjainak csökkentése érdekében.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos 

dokumentumok aláírására és a pályázat benyújtására. 

  

Felelős: Pék László polgármester 

      Határidő: 2014. február 14. 

 

8. Ábrahámhegy Polgárőr Egyesület támogatási kérelme 

 

Pék László polgármester:  tájékoztatja a képviselőket, hogy a Polgárőr Egyesületnél januárban 

tisztújítás történt, ahol Pintér Domonkos lett az elnök. Személyesen beszélt az elnökkel, aki 

rugalmas, kompromisszumra hajlandó és nagyon segítőkész. Vállalják, hogy heti 2-3 

alkalommal az adott útvonalakat bejárják. Évi 60.000 Ft támogatást javasol az egyesület 

részére.  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző: civil szervezetről van szó, így összeférhetetlenségi és egyéb 

nyilatkozatok becsatolására van szükség.  

 

Pék László polgármester:  aki egyetért azzal, hogy az Ábrahámhegy Polgárőr Egyesület 

60.000 Ft támogatásban részesüljön, amennyiben a feltételeknek megfelel, és a szükséges 

nyilatkozatokat becsatolja, kézfeltartással szavazzon.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

19/2014. (II. 14.) HATÁROZATA 

 

Az Ábrahámhegyi Polgárőr Egyesület támogatásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Ábrahámhegy Polgárőr 

Egyesületet (Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.) 2014. évre 60.000 Ft támogatásban 

részesíti, amennyiben a támogatás nyújtása feltételeinek, valamint az 

összeférhetetlenségi szabályoknak megfelelnek, és benyújtják a vonatkozó 

jogszabályok szerinti kötelező mellékleteket.  

 

Utasítja a polgármestert, hogy amennyiben a támogatás feltételei fennállnak, kössön 

megállapodást az Egyesülettel a támogatás átadásáról.  

 

Felelős: Pék László polgármester  

Határidő: 2014. március 31.  

 

Pék László polgármester:  a napirendhez kapcsolódóan elmondja, hogy  az Ábrahámhegyi 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatását  abban a formában javasolja, amennyiben lesz hó, és 

elvégzik a hó eltakarítását, akkor részesüljenek támogatásban. A támogatási összeget majd 

később állapítja meg a testület.  
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9. Dohánybolt kijelölése  

 

Pék László polgármester:  a Nemzeti Dohányboltból kapott egy telefonhívást, hogy a község 

ellátatlan, és küldenek egy megállapodást, melyhez testületi döntésre van szükség. Elég 

furcsának találja ezt a megkeresést, mivel mielőtt megszüntette az önkormányzat a bolt 

működtetését, akkor írásban jelezték, hogy ezt a tevékenységet szeretné az önkormányzat 

tovább adni, de azt a választ kaptuk, hogy csak akkor lehet, ha korábban is ilyen 

tevékenységet folytatott. Javasolja olyan tartalmú határozat elfogadását, hogy a testület 

támogatja, hogy Bárány József vállalkozó a kijelölést megkaphassa a dohánytermék 

értékesítésére. 

 

Dr. Szabó Tímea jegyző: a kijelölés feltétele a most kapott levél szerint is, hogy korábban is 

ilyen tevékenységet kellett folytatni az adott településen, és javasolja azzal a kitétellel 

meghozni a határozatot, hogy tudja az önkormányzat, hogy ennek a feltételnek nem felel meg, 

de nincs ilyen személy a településen, aki ennek megfelelne, így amennyiben Bárány József 

vállalkozót nem jelölik ki, akkor nem lesz, aki ezt a tevékenységet ellássa.  

 

Pék László polgármester: aki azzal egyetért, hogy Bárány József egyéni vállalkozó a 

vegyesbolt jelenlegi bérlője a dohánytermék értékesítésre a kijelölést megkapja, az elhangzott 

kitétellel, kézfeltartással szavazzon.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

    20/2014. (II. 14.) HATÁROZATA 

 

Dohány-kiskereskedelmi tevékenység  

 gyakorlásának kijelöléséről 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Kékkút, 

Fő u. 5. szám alatti Vegyesbolt jelenlegi bérlője, Bárány József egyéni vállalkozó 

(Kővágóörs, Ady E. u. 3. ) a dohánytermék értékesítésére a kijelölést megkapja, azzal, 

hogy tudatában van annak, hogy tekintettel arra, hogy ilyen tevékenységet a 

településen a korábbiakban nem folytatott, így ennek a feltételnek nem felel meg, de 

tekintettel arra, hogy e feltételnek megfelelő személy az Önkormányzaton kívül 

jelenleg nincs, így kijelölés hiányában Kékkút település e vonatkozásban ellátatlan 

marad. 

 

Utasítja a polgármestert, hogy a döntésről a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit 

Zrt-t értesítse.  

 

Felelős: Pék László polgármester 

Határidő: azonnal. 

 

10. Csatlakozási szándéknyilatkozat a Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig  

Egyesület 2014-2020 közötti programozási időszakára vonatkozó vidékfejlesztési 

feladatai, illetve a Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítése, tervezési területének 

előzetes elismerése tárgyában  

 

Pék László polgármester:  tájékoztatja a testületet, hogy a leader közösség meg fog szűnni.  

A helyét átveszi a Helyi Fejlesztési Stratégia és a leader elnöke, valamint a munkaszervezet 
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vezetője írt egy megkeresést, mely szerint február 28-ig kell  döntést hozni arról, hogy az 

önkormányzat kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig 

Egyesület 2014-2020 közötti programozási időszakára vonatkozó vidékfejlesztési 

feladataiban,  illetve a Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) elkészítésében, valamint a HFS 

tervezési területének előzetes elismerésében részt kíván venni. Javasolja, hogy aki egyetért a 

csatlakozás szándékkal, kézfeltartással szavazzon.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

    21/2014. (II. 14.) HATÁROZATA 

 

                                                  A Helyi Fejlesztési Stratégiáról   

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy előzetes 

csatlakozási szándékkal részt kíván venni a Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig 

Egyesület 2014-2020. közötti programozási időszakra vonatkozó vidékfejlesztési 

feladataiban, illetve a Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítésében, valamint a HFS 

tervezési területének előzetes elismerésében.   

 

Felelős: Pék László, polgármester  

Határidő: azonnal 

 

11. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás társulási megállapodás módosítása 

 

Dr. Szabó Tímea jegyző: : Kormányhivatal vizsgálta a társulási megállapodásokat, hogy 

megfelelnek-e a jogszabályi rendelkezéseknek, és így kisebb módosításokat, korrekciókat  

hajtottak végre a megállapodáson, melyet minden tagönkormányzatnak el kell fogadnia. 

Ismerteti azon pontokat, melyeket érint a módosítás.  

 

Pék László polgármester: javasolja, hogy a testület fogadja el a társulási megállapodás 

módosítását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

    22/2014. (II. 14.) HATÁROZATA 

 

Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tapolca Környéki 

Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása kiegészítésére, módosítására 

vonatkozó előterjesztést és annak mellékleteit megtárgyalta , a javaslatot elfogadja. 

 

Felhatalmazza a  polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására. 

Felkéri a  jegyzőt a határozatot a társulás elnökének küldje meg.  

 

Felelős: Pék László polgármester 

               Dr. Szabó Tímea jegyző  

Határidő: azonnal , illetve folyamatos 
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12. Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet megalkotásához való 

hozzájárulás 

 

Dr. Szabó Tímea jegyző: a szociális alapszolgáltatási feladatokról, amiket a társulás lát el – 

étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés – helyi rendeletet kell alkotni. Amennyiben 

ezen feladatokat az önkormányzat önállóan látná el, akkor a testületnek kellene rendeletet 

alkotnia, de mivel társulás formájában látják el, akkor az a szabály, hogy van egy kijelölt 

önkormányzat, – ebben az esetben Ábrahámhegy Önkormányzata – aki a rendeletet alkotja. 

Viszont valamennyi tag önkormányzatnak a rendelet alkotásához hozzá kell járulnia. Amit 

kiemelne az étkeztetés térítési díja, amely a korábbiakhoz képest emelkedést mutat, melynek 

összege 590 Ft/ellátási nap.  

 

Pék László polgármester:  javasolja a testületnek, hogy a rendelet megalkotásához járuljon  

hozzá.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

    23/2014. (II. 14.) HATÁROZATA 

 

A Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által  

biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet  

megalkotásához való hozzájárulásról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 2010. évi 

CXXX. törvény 5. § (1a) bekezdése alapján a Balaton-felvidéki Szociális és 

Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról 

szóló rendelet megalkotásához hozzájárul. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Ábrahámhegy Község Önkormányzata                                

jegyzőjét tájékoztassa. 

 

           Felelős: Pék László, polgármester 

           Határidő: azonnal. 

 

13. Kővágóörs Önkormányzat óvodában nyújtott gyermekétkeztetés térítési díjáról 

és a gyermekétkeztetésben alkalmazható kedvezmény megállapításáról szóló 

rendelet módosításának elfogadására javaslat  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző:  elmondja, hogy ezen napirend hasonlít az előzőhöz. Ebben az 

esetben Kővágóörs Önkormányzata alkot rendeletet a gyermekétkeztetés térítési díjáról és 

ehhez szükséges a testületnek hozzájárulnia, mivel Kékkút Önkormányzata a társulásban részt 

vesz. A Társulási tanács döntött szolgáltató kiválasztásáról, ez alapján a tervezetbe kerülő 

térítési díj: a) tízórai: 60 Ft / nap; b) ebéd: 180 Ft / nap; c) uzsonna: 60 Ft / nap; d) háromszori 

étkezés: 300 Ft / nap. 

 

Pék László polgármester: javasolja a testületnek, hogy a rendelet megalkotásához járuljon  

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

    24/2014. (II. 14.) HATÁROZATA 

 

óvodában nyújtott gyermekétkeztetés térítési díjáról  

és a gyermekétkeztetésben alkalmazható kedvezmény megállapításáról  

szóló rendelet módosításához való hozzájárulásról  

 

Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Kővágóörs és Kékkút 

községek óvodai nevelést biztosító Intézményfenntartó Társulás tagja a Kővágóörs 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének „az óvodában nyújtott 

gyermekétkeztetés térítési díjáról és a gyermekétkeztetésben alkalmazható 

kedvezmény megállapításáról szóló 4/ 2012. (III. 19.) önkormányzati rendelete 

módosításáról” szóló önkormányzati rendelettervezet előterjesztés és annak szóbeli 

kiegészítése szerinti elfogadását javasolja, azzal egyetért. 

 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről Kővágóörs Község 

Önkormányzat Képviselő-testületét értesítse. 

 

Felelős: Pék László polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Pék László polgármester:  megköszöni a részvételt és az ülést 9.40 órakor bezárja. 

 

 

K.m.f.  

 

 

 

 

Pék László       Dr. Szabó Tímea 

polgármester                jegyző 

 

 

 

 

 


