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Ikt.szám: 158-3/2014/ÁBR. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 28-án  

11 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 megbízásából: Takács Katalin igazgatási csoportvezető 

 

Csik Tímea   jegyzőkönyvvezető 

 

 

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

fővel határozatképes. Ismerteti a meghívóban szereplő napirendet, mely kiegészül a 

önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése tárgyú 

napirenddel.  

 

1.) Önkormányzat  1/2013. (III. 19.) költségvetési rendeletének módosítása  

2.) Önkormányzat 2013. évi költségvetés teljesítésének elfogadása 

3.) Védőnői Szolgálat 2013. évi zárszámadása 

4.) Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet módosítása  

5.) Beszámoló az önkormányzati társulások 2013. évi munkájáról  

6.) 2013. évben végzett ellenőrzésekről jelentés 

7.) Falugondnoki szolgálat 2014. évi továbbképzési terve  

8.) Temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálata  

9.) Szélessávú hálózat megépítése tárgyú megállapodás jóváhagyásáról szóló 

határozat visszavonása 

10.)Önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó 

értékelése 

 

Javasolja a napirendet elfogadásra. 

 

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 

 

     35/2014. (IV. 28.) HATÁROZATA 

 

a 2014. április 28-i ülés napirendjének elfogadásáról  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. április 28-i ülés napirendjét az 

alábbiak szerint fogadja el:  

 

1. Önkormányzat  1/2013. (III. 19.) költségvetési rendeletének módosítása  

2. Önkormányzat 2013. évi költségvetés teljesítésének elfogadása 

3. Védőnői Szolgálat 2013. évi zárszámadása 

4. Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet módosítása  

5. Beszámoló az önkormányzati társulások 2013. évi munkájáról  

6. 2013. évben végzett ellenőrzésekről jelentés 

7. Falugondnoki szolgálat 2014. évi továbbképzési terve  

8. Temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálata  

9. Szélessávú hálózat megépítése tárgyú megállapodás jóváhagyásáról szóló 

határozat visszavonása 

10. Önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó 

értékelése 

 

1. Önkormányzat  1/2013. (III. 19.) költségvetési rendeletének 

módosítása  

 

Pék László polgármester: ismerteti az előterjesztést, mely szerint a költségvetési rendelet 

módosítása az év végi beszámoló készítésekor végzett előirányzat módosítások miatt 

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

hogy nincsen, ezért javasolja elfogadásra a költségvetési rendelet módosítását.  

 

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

tartózkodás nélkül  az alábbi rendeletet alkotta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

2/2014. (V. 12.)  ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  

 

2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (III. 19.)  

önkormányzati rendelete módosításáról  

 

 

2. Önkormányzat 2013. évi költségvetés teljesítésének elfogadása 

 

Pék László polgármester: ez a napirend szorosan kapcsolódik az első napirendhez. Mindenki 

kézhez kapta az előterjesztést. Kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel. Megállapítja, hogy 

nincsen, javasolja elfogadásra a 2013. évi zárszámadást.  

 

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

tartózkodás nélkül  az alábbi rendeletet alkotta:  
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KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

3/2014. (V. 12.)  ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  

 

 Kékkút Község Önkormányzata 2013. évi zárszámadásáról 

 

 

3. Védőnői Szolgálat 2013. évi zárszámadása 

 

Pék László polgármester: elmondja, hogy a védőnői szolgálat gesztorságát Köveskál 

Önkormányzata látja el. A teljesítés az előirányzatoknak megfelelően történt. Kérdezi, hogy 

van-e kérdés, észrevétel. Megállapítja, hogy nincsen, ezért javasolja elfogadásra a védőnői 

szolgálat 2013. évi zárszámadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

     36/2014. (IV. 28.) HATÁROZATA 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt a közösen fenntartott védőnői 

szolgálat éves költségvetés végrehajtásának helyzetéről szóló írásos beszámoló elfogadásáról. 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közösen fenntartott Védőnői Szolgálat 

intézmény  2013. évi gazdálkodásának helyzetéről szóló tájékoztatót – az előterjesztésnek 

meg felelően 3.897.eFt teljesített kiadással és 5.400 eFt teljesített bevétellel elfogadja.  

 

 

 

4. Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet módosítása  

 

Pék László polgármester: törvényi változás okán szükséges a szervezeti és működési 

szabályzat módosítása.  

 

Takács Katalin igazgatási csoportvezető: a szakfeladat rend megszűnésével a régi 

szakfeladatok kormányzati funkcióknak lettek megfeleltetve, emiatt módosítani kell a 

rendeletet. Az SzMSz módosítása szükséges továbbá az új szociális rendeletek megalkotása 

miatt, továbbá azért, mert a polgármester főállású polgármesterként került megválasztásra, az 

SzMSz-be azonban tévedésből társadalmi megbízatásúként került rögzítésre, ezért ennek 

javítása szükséges.  

 

Pék László polgármester: javasolja a szervezeti és működési szabályzat módosításának 

elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül  az alábbi rendeletet alkotta:  
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KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

4/2014. (V. 12.)  ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  

 

a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2013.(X.04.) 

önkormányzati rendelete módosításáról 

 

 

5. Beszámoló az önkormányzati társulások 2013. évi munkájáról  

 

Pék László polgármester:  ismerteti az önkormányzati társulások 2013. évi munkájáról 

készült beszámolót. Az önkormányzat részt vett a kővágóörsi óvoda, a révfülöpi szociális 

társulás és a kistérségi társulásban.  Javasolja a beszámoló elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

     37/2014. (IV. 28.) HATÁROZATA 

 

Beszámoló az önkormányzati társulások 2013. évi munkájáról 

 

Kékkút  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a az önkormányzati társulások 2013. évi 

munkájáról készült beszámolót tudomásul veszi és azt elfogadja. 

 

  

6. 2013. évben végzett ellenőrzésekről jelentés 

 

Pék László polgármester:  a tavalyi év folyamán a vegyesbolt ellenőrzése történt meg, 

melynek eredménye a testület előtt ismert. A másik ellenőrzés a szociális és gyermekjóléti 

feladatok tekintetében volt, illetve a támogatások felhasználásáról. Kérdezi, hogy van-e 

észrevétel a napirenddel kapcsolatosan. Megállapítja, hogy nincsen, ezért javasolja az 

ellenőrzési jelentés elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

     38/2014. (IV. 28.) HATÁROZATA 

 

a  2013. évben végzett ellenőrzésekről szóló jelentésről 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. évben Kékkút Község 

Önkormányzatánál végzett ellenőrzésekről szóló jelentést tudomásul veszi, és elfogadja azt. 

 

 

 



 5 

 

7. Falugondnoki szolgálat 2014. évi továbbképzési terve  

 

Pék László polgármester:  minden évben vannak falugondnoki továbbképzések. Az 

önkormányzat a 2014. évben biztosítja a továbbképzés lehetőségét, illetve erre a célra 30.000 

Ft forrást biztosít. Javasolja elfogadni a falugondnoki szolgálat továbbképzési tervét.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

     39/2014. (IV. 28.) HATÁROZATA 

 

A falugondnoki szolgálat 2014. évi továbbképzési terve jóváhagyásáról   

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselőtestülete a falugondnoki szolgálat 2014. évi 

továbbképzési tervét jóváhagyja. 

 

 

8. Temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálata  

 

Pék László polgármester:  az elmúlt év során már szó volt róla, hogy a temetővel kapcsolatos 

ügyekben rendet kell tenni. Szükséges a temetőről önkormányzati rendelet megalkotása is, 

melynek része a temetővel kapcsolatos díjak meghatározása is.  

 

Takács Katalin igazgatási csoportvezető:  elmondja, hogy a temetővel kapcsolatban 4 féle díjat 

kell megállapítani:  

 

a) a temetési hely, illetőleg az újraváltás díja, 

b) a temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen 

munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás díja, 

c) a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások 

igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díj, 

d) a temetőbe való behajtás díja.  

 

Pék László polgármester:  a temető fenntartása teljes mértékben az önkormányzatra hárul. 

Véleménye szerint a temetési helyre, illetve az újraváltásra lehetne díjat megállapítani. 

Mindenképpen szükséges lenne ismerni a környékbeli községekben alkalmazott díjakat. 

Kérdezi a testülettől, hogy abban egyetértenek-e, hogy csak a temetési hely és az újraváltás 

díja kerüljön megállapításra a környékbeli községek díjainak figyelembevételével,  a b.), c.), 

d.) pontok szerinti díjaktól pedig eltekintenek.  

 

Vasáros István alpolgármester:  egyetért, hogy csak a temetési helyre és az újraváltásra legyen 

díj megállapítva.  

 

Takács Katalin igazgatási csoportvezető:  valamennyi díjat meg kell állapítani, amennyiben 

csak a temetési hely és az újraváltás díját szeretnék meghatározni, úgy a többi esetében a díj 0 

Ft.  
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Pék László polgármester:  javasolja olyan tartalmú határozat meghozatalát, hogy a képviselő-

testület a köztemetővel kapcsolatos díjakat a soron következő testületi ülésén határozza meg. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

     40/2014. (IV. 28.) HATÁROZATA 

 

A temetővel kapcsolatos díjak meghatározásáról  

szóló döntés elhalasztásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a köztemetővel kapcsolatos díjakat a 

soron következő testületi ülésén határozza meg. 

 

 

9. Szélessávú hálózat megépítése tárgyú megállapodás jóváhagyásáról 

szóló határozat visszavonása 

 

Pék László polgármester:  a képviselő-testület 2014. január 24-én tartott ülésén hozott döntést 

a szélessávú internet hálózat kiépítése tárgyú megállapodás jóváhagyásáról. A megállapodás, 

illetve a határozat lényege az volt, hogy a Képviselő-testület a hálózat kiépítéséhez  

1. 500. 000 Ft-tal hozzájárul, ugyanakkor a hálózat a Magyar Telekom Nyrt. tulajdonába 

kerül. Erre tekintettel felmerült, hogy a hozzájárulás ebben a formában államháztartáson 

kívülre nyújtott támogatásnak minősül, így vonatkozásában alkalmazni kell az ilyen jellegű 

támogatások megállapításáról szóló 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendeletben előírtakat, 

így például a támogatás megállapításának feltétele többféle nyilatkozat csatolása. Ezért 

javasolja a döntés visszavonását, majd amikor valamennyi rendelet szerinti feltétel teljesül, 

újból meghozza a testület.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

     41/2014. (IV. 28.) HATÁROZATA 

 

A 3/2014. (I. 24.) határozata visszavonásáról   

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 3/2014. (I. 24.) határozatát visszavonja. 

 

 

10. Önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

átfogó értékelése 

 

Pék László polgármester: a családgondozónak nincsen sok feladata, mivel a község kis 

létszámú. Probléma nem volt a településen gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 

tekintetében. Javasolja a beszámoló elfogadását.  
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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 

 

     42/2014. (IV. 28.) HATÁROZATA 

 

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2013. évre vonatkozó átfogó 

értékelés elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatok ellátásáról szóló 2013. évre vonatkozó értékelést elfogadja. 

Utasítja a polgármestert, hogy az értékelést küldje meg a Veszprém Megyei Kormányhivatal 

Szociális és Gyámhivatala részére.   

 

Felelős: Pék László, polgármester 

Határidő: 2014. május 31.  

 

 

Pék László polgármester:  megköszöni a részvételt és az ülést 11:30 órakor bezárja.  

 

 

 

K.m.f.  

 

 

 

 

Pék László       Dr. Szabó Tímea 

polgármester                jegyző 

 

 

 

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős jelenlévő: 

 

 

 

Takács Katalin 

igazgatási csoportvezető 

 

 

 


