
KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

Ikt.szám: 158-7/2014/ÁBR. 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 27-én  

11:00 órakor megtartott alakuló 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     képviselő                               

Kardosné Csaba Gyöngyi  képviselő                      

 

Tanácskozási joggal megjelent:  
 

Dr. Szabó Tímea  jegyző  

 

Csik Tímea   jegyzőkönyvvezető 

 

Meghívottként megjelent:  

 

Tóthné Titz Éva   aljegyző 

Tompos Lajosné  Helyi Választási Bizotsság Elnöke 

 

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

3 fővel határozatképes. Ismerteti a meghívóban szereplő napirendet és javasolja elfogadásra.  

 

1. Az önkormányzati képviselők és a polgármester választás eredményének ismertetése  

2. Önkormányzati képviselők eskütétele  

3. Polgármester eskütétele 

4. Polgármesteri program ismertetése  

5. Alpolgármester megválasztása, eskütétele  

6. Polgármester, Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 

7. A  Képviselő-testület szervezeti és működési  szabályzatának módosítása  

8. Képviselői tiszteletdíjak meghatározása  

9. Tájékoztatások (gazdasági program, feladatátvállalás, összeférhetetlenségi szabályok, 

vagyonnyilatkozat-tétel) 

10. Tag delegálása a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába 

 

 

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 
 

     67/2014. (X. 27.) HATÁROZATA 

 

a 2014. október 27-i ülés napirendjének elfogadásáról  
 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az október 27-i ülés napirendjét az 

alábbiak szerint fogadja el:  

 

1. Az önkormányzati képviselők és a polgármester választás eredményének ismertetése  

2. Önkormányzati képviselők eskütétele  

3. Polgármester eskütétele 

4. Polgármesteri program ismertetése  

5. Alpolgármester megválasztása, eskütétele  

6. Polgármester, Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 

7. A  Képviselő-testület szervezeti és működési  szabályzatának módosítása  

8. Képviselői tiszteletdíjak meghatározása  

9. Tájékoztatások (gazdasági program, feladatátvállalás, összeférhetetlenségi szabályok, 

vagyonnyilatkozat-tétel) 

10. Tag delegálása a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába 

 

 

1. Az önkormányzati képviselők és a polgármester választás eredményének 

ismertetése  

 

Pék László polgármester: felkéri a választási bizottság elnökét, hogy ismertesse a helyi 

önkormányzati választás eredményét.  

 

Tompos Lajosné Helyi Választási Bizottság Elnöke:  tájékoztatja a megjelenteket, hogy a 

kékkúti névjegyzékben szereplő választópolgárok száma 78 fő, szavazóként megjelent 

választópolgár 44 fő, urnában lévő szavazólap 43 db, eltérés a megjelentek és az urnában lévő 

szavazólapok között 1 db, érvényes szavazólap számok 42 db, érvénytelen szavazólapok 

száma 1 db. A képviselő jelöltek közül Kardosné Csaba Gyöngyi 32 szavazatot kapott, 

Vasáros István pedig 35 szavazatot. Polgármester jelölt egy személy volt Pék László, aki 32 

szavazatot kapott.  

 

Pék László polgármester: köszöni szépen a tájékoztatást.  

 

 

2. Önkormányzati képviselők eskütétele  

 

Pék László polgármester:  felkéri a képviselőket a Helyi Választási Bizottság Elnöke előtt 

tegyék le az esküt.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi és Vasáros István leteszik a képviselői esküt.  

 

Tompos Lajosné Helyi Választási Bizottság Elnöke:  gratulál és átadja az esküokmányokat.  

 

 

3. Polgármester eskütétele 

 

Tompos Lajosné Helyi Választási Bizottság Elnöke:  felkéri Pék Lászlót a polgármesteri eskü 

letételére.  
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Pék László leteszi a polgármesteri esküt.  

 

Tompos Lajosné Helyi Választási Bizottság Elnöke:  gratulál és átadja az esküokmányt.  

 

 

4. Polgármesteri program ismertetése  

 

Pék László polgármester:  folytatni szeretnék a virágosítást, fák, cserjék ültetését a 

templomkertbe és a temetőbe. Templomkert, temető kapu helyreállítása, vagy esetleges 

pótlása. Temető térburkolása, járda kialakítása, temető kataszter rendbetétele, urnahelyek 

kialakítása. Önkormányzati épületegyüttes felújítása, festése. Mezőgazdasági utak rendbe 

tétele, vízelvezető árkok burkolása. Lehetőség szerint parkoló kialakítása a megnövekedett 

idegenforgalomra tekintettel. Kamerarendszer bővítése a bejövő utaknál, temetőnél, 

játszótérnél, amivel kiküszöbölhető és megakadályozható az illegális hulladék lerakás, illetve 

a bűncselekmények megelőzése érdekében is hasznos dolog. Jövőbeni cél a templom külső 

festése, járda kialakítása, padok kihelyezése a templomkertben. Műemlékházzal kapcsolatban 

kapcsolatfelvétel az örökségvédelmi hivatallal, rendezni az állagmegóvását és jobban bevonni 

a turisztikába. Fejleszteni és cserélni az elavult irodai technikai eszközöket, weblap további 

bővítése. A település és a környék látnivalóinak a jobb megjelenítése.  

 

 

5. Alpolgármester megválasztása, eskütétele  

 

Pék László polgármester:  az elkövetkezendő ciklusba felkéri Kardosné Csaba Gyöngyit az 

alpolgármesteri teendők ellátására. Kérdezi, hogy vállalja-e a felkérést?  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi képviselő:  köszöni a felkérést, vállalja az alpolgármesteri teendőt. 

Jelzi a döntéshozatalban való érintettségét.  

 

Pék László polgármester:  kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy Kardosné Csaba Gyöngyi 

képviselőt az alpolgármester választási döntéshozatalból ne zárják ki, kézfeltartással 

szavazzon.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

     68/2014. (X. 27.) HATÁROZATA 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi, képviselő szavazásból történő kizárásáról  

 

Kékkút  Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kardosné Csaba Gyöngyi képviselőt az 

alpolgármester választással kapcsolatos döntéshozatalból nem zárja ki. 

   

Pék László polgármester:   javasolja, hogy az alpolgármester választás lebonyolítására bízzák  

meg Vasáros István képviselő urat.  

 

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 
 

          69/2014. (X. 27.) HATÁROZATA 

 

Az alpolgármester választás lebonyolításához 

 képviselő-testületi tag megbízása 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy az alpolgármester 

választás lebonyolítására az alábbi tagot bízza meg: 

 

Vasáros István, képviselő.  

 

Utasítja a megbízott képviselő-testületi tagot az alpolgármester választás lebonyolítására. 

 

Felelős: Vasáros István képviselő.  

Határidő: azonnal 

 

Pék László polgármester:  tájékoztatja a jelenlévőket, hogy mivel az alpolgármester választás 

titkos szavazással történik, ezért szünetet rendel el.  

 

Szünet  

 

Vasáros István képviselő: a szünetet követően elmondja, hogy az alpolgármester választás 

rendben lezajlott. Az urnában 3 db szavazólap volt, mely alapján megállapítható, hogy 3 igen 

szavazattal Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármesternek megválasztásra került.  

 

Pék László polgármester:  az alpolgármester választás eredményének ismeretében javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy testületi határozattal erősítsék meg az alpolgármester választás 

eredményét, azaz, aki azzal egyetért, kézfeltartással jelezze. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

70/2014. (X. 27.) HATÁROZATA 

 

Az alpolgármester megválasztásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kardosné Csaba Gyöngyi -t 

alpolgármesternek megválasztotta. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 

esküt az alpolgármestertől vegye ki. 

 

Felelős: Pék László, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Pék László polgármester:  felkéri Kardosné Csaba Gyöngyit, hogy tegye le az alpolgármesteri 

esküt. 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi leteszi az alpolgármesteri esküt.  
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Pék László polgármester:  gratulál és átadja az esküokmányt.  

 

 

 

6. Polgármester, Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 

 

dr. Szabó Tímea jegyző:  gyakorlatilag a korábbiaktól eltérően jelentősen lecsökkent a 

mérlegelési lehetőség a polgármesteri illetmény megállapításánál, tulajdonképpen az 

önkormányzati törvény meghatározza, hogy mennyi a polgármesteri illetmény. Jelen esetben 

149.576 Ft, illetve ezen összeg 15 %-ának megfelelő költségtérítés.  

Az alpolgármesteri tiszteletdíjnál van mérlegelési lehetőség, a társadalmi megbízatású 

polgármester tiszteletdíjának 70 – 90 %-a közötti összeg lehet a tiszteletdíj, összegszerűen 

52.352 – 67.309 Ft között lehet, illetve ehhez is 15 %-os költségtérítés jár, melyet úgyszintén 

a törvény határoz meg.  

Ezen napirend keretében szintén dönteni szükséges az érintettek esetleges kizárásáról.  

 

Pék László polgármester: javasolja, hogy, aki egyetért azzal, hogy személye érintettsége 

ellenére a szavazásban részt vegyen, kézfeltartással jelezze.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

71/2014. (X. 27.) HATÁROZATA 

 

Pék László, polgármester szavazásból történő kizárásáról 

 

Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pék László, polgármestert a 

polgármesteri illetmény megállapításával kapcsolatos döntéshozatalból nem zárja ki.   

 

Pék László polgármester:  javasolja, hogy aki egyetért a polgármesteri illetmény 149.576 Ft 

összegével, illetve ezen  összeg 15 %-ának megfelelő  költségtérítéssel, kézfeltartással 

szavazzon.  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 

tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  

 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

72/2014. (X. 27.) HATÁROZATA 

 

A polgármester illetményének megállapításáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pék László, főállású polgármester 

illetményét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) 71. § (4) bekezdés a) pontja alapján havi 149.576,- Ft-ban állapítja meg.  
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A polgármester az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján havonta 22.436,- Ft, - illetménye 15 %-

ának megfelelő - összegű költségtérítésre jogosult.  

 

Utasítja az alpolgármestert, hogy intézkedjen a polgármester járandóságai havi 

rendszerességgel történő kifizetése iránt. 

 

Felelős:   Kardosné Csaba Gyöngyi, alpolgármester 

Határidő: azonnal 

 

Pék László polgármester: javasolja, hogy, aki egyetért azzal, hogy Kardosné Csaba Gyöngyi 

alpolgármester érintettsége ellenére a szavazásban részt vegyen, kézfeltartással jelezze.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

73/2014. (X. 27.) HATÁROZATA 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi, alpolgármester szavazásból történő kizárásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kardosné Csaba Gyöngyi, 

alpolgármestert az alpolgármesteri tiszteletdíj megállapításával kapcsolatos döntéshozatalból 

nem zárja ki.   

 

Pék László polgármester:  alpolgármesteri tiszteletdíjnak javasol 67.309 Ft-ot, illetve a 15 %-

ának megfelelő költségtérítést.  

 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 

tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEIK 

 

74/2014. (X. 27.) HATÁROZATA 

 

Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete  Kardosné Csaba Gyöngyi , társadalmi 

megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 80. § (2) bekezdése alapján havi 

67.309 Ft-ban (a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja %-ának megfelelő összeg) 

állapítja meg.  

 

Az alpolgármester az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján havonta 10.096 Ft, - tiszteletdíja 15 

%-ának megfelelő - összegű költségtérítésre jogosult.  

 

Utasítja a polgármestert, hogy intézkedjen az alpolgármester járandóságai havi 

rendszerességgel történő kifizetése iránt. 

 

Felelős: Pék László, polgármester 

Határidő: azonnal 
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7. A  Képviselő-testület szervezeti és működési  szabályzatának módosítása  

 

Pék László polgármester:  a napirendhez tartozó előterjesztést mindenki kézhez kapta. Kéri a 

Jegyző Nőt nyújtson tájékoztatást.  

 

dr. Szabó Tímea jegyző:  a rendeletben szabályozni szükséges a jegyzőkönyvek összefűzési 

módját, amit már alkalmaz a hivatal.  Az ülésezések helyének meghatározása tekintetében 

bekerült az alkalmazott gyakorlatnak megfelelően, hogy amennyiben indokolt – például 

együttes ülések esetében – az ülés helye nem feltétlenül az önkormányzat székhelye. Hatályon 

kívül helyeződik a rendeletek társadalmi egyeztetése, mivel ez a követelmény törvényileg 

megszűnt.  

 

Pék László polgármester: köszöni szépen a Jegyző Nő tájékoztatást, javasolja a képviselő-

testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet módosítását elfogadni.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

7/2014. (XI. 10. ) önkormányzati rendelete  

a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló  

12/2013.(X.04.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

 

8. Képviselői tiszteletdíjak meghatározása  

 

Pék László polgármester:  képviselői tiszteletdíjnak javasol 38.650 Ft-ot megállapítani. Ezen 

összeg figyelembevételével javasolja a rendelet elfogadását.  

 

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

és  1 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

8/2014. (XI. 10.) önkormányzati rendelete  

 

a képviselők tiszteletdíjáról  

 

 

9. Tájékoztatások (gazdasági program, feladatátvállalás, összeférhetetlenségi 

szabályok, vagyonnyilatkozat-tétel) 

 

dr. Szabó Tímea jegyző: gyakorlatilag néhány mondatban szeretné megemlíteni azokat a 

feladatokat, melyek a választáshoz, illetve az alakuló üléshez kapcsolódnak. Az egyik a 

gazdasági program megalkotásának a kötelezettsége, melyre 6 hónap áll rendelkezésre, 

melyben a település adottságainak, mutatóinak a bemutatásán túl meg kell határozni azokat az 

irányokat, amelyekre a testület törekedne, illetve mik azok a célok, melyet ebben az 5 évben 

meg kíván valósítani. Kapcsolódik ehhez az időszakhoz az esetleges feladatátvállalás nagyobb 

teljesítőképességű önkormányzattól, de erre vonatkozó szándékról nincs információja. 
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Rövidebb határidejű az összeférhetetlenségi szabályoknak tanulmányozása, melyről az ülést 

megelőzően adott át dokumentumot, amiben szerepel valamennyi olyan összeférhetetlenségi 

ok, aminek ellátása esetén valaki nem lehet képviselő, tehát ha valamely személy esetében 

ilyen áll fenn, akkor azt 30 napon belül meg kell szüntetni. Kérdés esetén szívesen segít. 

Újdonság a méltatlansági szabályok, amiről szintén kézhez kaptak a testület tagjai egy 

tájékoztatót, amiből felhívja a figyelmet, hogy minden képviselőnek és polgármesternek 

kezdeményeznie kell a köztartozásmentes adózói adatbázisba való felvételét a NAV-nál, mely 

kérelem benyújtására 30 nap van a választástól számítva, tehát gyakorlatilag november 11-ig, 

elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül. Még ehhez a napirendhez tartozik szintén a 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség, melyre 30 nap áll rendelkezésre. Az ehhez szükséges 

nyomtatványokat a hivatal hamarosan eljuttatja minden képviselő számára. Továbbá 

elmondja, hogy van egy új törvényi rendelkezés is, aminek az a lényege, hogy a 

képviselőknek 3 hónapon belül a Kormányhivatal által szervezett képzésen kell részt venniük, 

mely a képviselők számára kötelező, a polgármester számára ajánlott. A Veszprém Megyei 

Kormányhivatal már kitűzte ennek a képzésnek az időpontját és helyét  (Tapolca, 2014. 

november 11.) és az erről szóló meghívó most kiosztásra kerül. 

 

Pék László polgármester:  köszöni szépen a Jegyző Nő tájékoztatását.  

 

 

10. Tag delegálása a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási 

Tanácsába 

 

Pék László polgármester: a társulási tanácsba eddig is személye képviselte az 

önkormányzatot, ezért javasolja, hogy a jövőre vonatkozóan is őt delegálja testület a Tapolca 

Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába.  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 

tartózkodással az alábbi határozatot hozta 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

75/2014. (X. 27.) HATÁROZATA 

 

A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába tag delegálásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca Környéki Önkormányzati 

Társulás Társulási Tanácsába Pék László-t delegálja. 

 

Utasítja a polgármestert, hogy a határozatot a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás 

részére küldje meg. 

 

Felelős: Pék László,  polgármester 

Határidő: 2014. november 12.  

 

Pék László polgármester:  megköszöni a részvételt és az ülést 11:40 órakor bezárja.  

 

K.m.f.  

 

 

 

Pék László       dr. Szabó Tímea 

polgármester                jegyző 


