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KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

Ikt.szám: 158-5/2014/ÁBR. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Kékkút   Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus  27-én   

               11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános  testületi üléséről. 

 

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

 

Jelen vannak:  Pék László, polgármester 

                                    Kardosné Csaba Gyöngyi, képviselő 

 

Tanácskozási joggal megjelent: 

Dr. Szabó Tímea, jegyző  

 

A jegyzőkönyvet készítette: Kovácsné Auer Katalin  

 

Pék László, polgármester: Tisztelettel köszönti a megjelenteket. A képviselő-testületi ülést  

11.00 órakor megnyitja. 

Megállapítja, hogy a 3  tagú képviselő-testületből  2 fő jelen van, az ülés határozatképes. 

 

Javasolja, hogy a napirendeket egészítsék ki az óvodai társulás anyagával.  

 

Ismerteti a  napirendet: 

 

1. Helyi Választási Bizottsági tagok megválasztása 

2. Szennyvízelvezetés és tisztítás gördülő fejlesztési terv elfogadása  2015-2029. év között 

      3. Orvosi ügyelet átszervezéséhez, személyi kérdéséhez kapcsolódó  nyilatkozat 

      4. Gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló rendelet módosításának elfogadására javaslat 

 

 

Pék László, polgármester  Javasolja, hogy az előbbiekben ismertetett napirend tárgyalását a 

képviselő-testület fogadja el.  

Kéri a testületet, aki egyetért  a napirend elfogadásával,  kézfeltartással jelezze.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 

 

50/2014. (VIII. 27.) HATÁROZATA 

 

                                                   Az ülés napirendjének elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. augusztus 27-i rendkívüli 

nyilvános ülés napirendjét  az alábbiak szerint elfogadja: 
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1. Helyi Választási Bizottsági tagok megválasztása 

2. Szennyvízelvezetés és tisztítás gördülő fejlesztési terv elfogadása 2015-2029. év között 

      3. Orvosi ügyelet átszervezéséhez, személyi kérdéséhez kapcsolódó  nyilatkozat 

      4. Gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló rendelet módosításának elfogadására javaslat 

 

Felelős: Pék László , polgármester  

Határidő: azonnal 

 

 

1. Helyi Választási Bizottsági tagok megválasztása 

 

Pék László polgármester :  A Helyi Választási Bizottsági tagok megválasztásával kapcsolatos 

anyagot megkapták. Felolvassa a tagok névsorát. Javasolja, hogy az előterjesztés szerinti  

határozati javaslatot fogadják el.  

 

Kéri, hogy  aki a javaslatot elfogadja, kézfeltartással szavazzon.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

51/2014. (VIII. 27.)  HATÁROZATA 

 

 A Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Helyi Választási  

Bizottságba az alábbi tagokat és póttagokat választja:  

 

                  Sári István (8254 Kékkút, Fő utca 33.) - tag  

 Tompos Lajosné (8254 Kékkút, Fő utca 11.) - tag 

 Traub Péter Pál (8254 Kékkút, Fő utca 13.) – tag 

  Kajtár Krisztián (8254 Kékkút, Fő utca 43.) – tag 

                   Tóth József (8254 Kékkút, Fő utca 26.) – tag 

 

           Lájer Teréz (8254 Kékkút, Fő utca 1. 2. ajtó) – póttag 

                    Sári Tibor (8254 Kékkút, Fő utca 44.) - póttag 

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az érintetteket a döntésről 

értesítse.  

 

Felelős: Dr. Szabó Tímea, jegyző  

Határidő: azonnal 

 

 

2. Szennyvízelvezetés és tisztítás gördülő fejlesztési terv elfogadása 

 2015-2029. év között 

 

Pék László polgármester :  A DRV-től kaptak egy anyagot a napirenddel kapcsolatban, amely 

meghatározza ezen beruházásokat.   

Javasolja, hogy az előterjesztés szerinti határozati javaslatot fogadják el.  
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Kéri, hogy  aki a javaslatot elfogadja, kézfeltartással szavazzon.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

KÉKKÚT  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

52/2014. (VIII. 27.)  HATÁROZATA 
  

Kékkút  szennyvízelvezető mű gördülő fejlesztési tervéről 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CCIX. törvény 11. §-ának 

rendelkezései alapján az ellátásért felelős kötelezettségébe tartozó DRV Zrt. (8600 Siófok, 

Tanácsház u. 7.) által elkészített 15 éves időtartamra szóló Gördülő Fejlesztési Tervet 

elfogadja.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a DRV Zrt-t (8600 Siófok, Tanácsház u. 7.) a Gördülő 

Fejlesztési    Terv      Magyar   Energetikai      és     Közmű-szabályozási     Hivatalhoz történő 

benyújtására. 

 

Felelős: Pék László, polgármester 

Határidő: 2014. szeptember 15. 

 

3. Orvosi ügyelet átszervezéséhez, személyi kérdéséhez kapcsolódó  nyilatkozat 

 

Pék László polgármester: ismerteti az előterjesztést, mely szerint az orvosi ügyelet 

átszervezése kapcsán 3 fő gépjárművezető munkaviszonya megszűnik. Az önkormányzati 

társulás tag önkormányzatainak dönteni kell, hogy van-e lehetőség az önkormányzatnál, vagy 

esetlegesen  intézményeinél  gépjárművezetők foglalkoztatására. Az „A” határozati javaslatot 

teszi fel szavazásra, mivel  Kékkút önkormányzatánál nincs lehetőség gépkocsivezető 

foglalkoztatására.  

 

Kéri a testület kézfeltartással történő szavazását, amennyiben a javaslattal egyetért.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

                      

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

53/2014. (VIII. 27.)  HATÁROZATA 

 

Az orvosi ügyelet átszervezéséhez, 

személyi kérdéséhez kapcsolódó nyilatkozatról 

 

Kékkút  Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Tapolca Környéki 

Önkormányzati Társulás tagja nyilatkozik, hogy a Tapolcai Deák Jenő Kórház  részére 

megbízásos jogviszony keretében a Társulási Tanács által feladatellátásra átadott orvosi 

ügyelet átszervezése következtében  felmentéssel érintett  3  fő gépkocsivezető 

foglakoztatására az önkormányzatnál, illetve az önkormányzat által fenntartott intézménynél  

nincs lehetősége. 
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Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Társulás elnökét a határozat megküldésével 

értesítse. 

 

Felelős: Pék László , polgármester   

Határidő: azonnal 

 

4. Gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló rendelet módosításának elfogadására javaslat 

 

Pék László polgármester:  Ez a plusz napirendi pont, amit tárgyalni kell. Kéri a Jegyző 

Asszonyt, hogy pár szóban ismertesse.  

 

Dr. Szabó Tímea, jegyző:   az óvodai étkeztetést ellátó vállalkozó felmondta a szolgáltatást, 

így új szolgáltatót kellett keresni. A társulás hatáskörében a tegnapi nap folyamán az új 

szolgáltató kiválasztása megtörtént. Emiatt módosul a térítési díj, melyről Kővágóörs 

Önkormányzata alkot rendeletet, mivel Kékkút tagja az Intézményfenntartó Társulásnak, így 

hozzá kell járulnia a rendelet módosításához.  
 

Pék László polgármester:  Javasolja, hogy a határozati javaslatot fogadják el. Kéri a testület 

kézfeltartással történő szavazását, amennyiben a javaslattal egyetért.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

                      

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

54/2014. (VIII. 27.)  HATÁROZATA 

 

A gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló rendelet 

módosításának elfogadásáról 
 

Kékkút Község Önkormányzata 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 

előterjesztésének 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     Egyéb észrevétel, kérdés nem merült fel az ülést 11.15 órakor 

bezárja.  

 

K.m.f. 

 

Pék László                            Dr. Szabó Tímea 

polgármester               jegyző 


