
KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

Ikt.szám:             /2015. 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 23-án  

11:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. 

 

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

 

Jelen vannak: 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 
 

Pék László    polgármester   

Kardosné Csaba Gyöngyi  alpolgármester                                       

Vasáros István     képviselő                               

 

Tanácskozási joggal megjelent:  
 

Dr. Szabó Tímea   jegyző  

 

Csik Tímea   jegyzőkönyvvezető 

 

Pappné Czilli Orsolya  pénzügyi ügyintéző 

 

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

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

 

 

1. 2015. évi költségvetés elfogadása 

2. 2015. évi közbeszerzési terv elfogadása  

3. Köztemető rendjéről szóló rendelet módosítása 

4. Települési szilárd hulladékkezelésről szóló rendelet módosítása  

5. Szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet újraalkotása 

6. Polgármester szabadság ütemezésének jóváhagyása 

7. Kékkút Község Önkormányzata által 2014. évben nyújtott támogatások elszámolása 

8. Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és Ábrahámhegyi Polgárőr 

Egyesület támogatás iránti kérelme  

   9.    Falugondnok továbbképzési terve  

10.   Vegyes ügyek  

 

 

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 

 

1/2015. (II. 23.) HATÁROZATA 

 

 

a 2015. február 23-i ülés napirendjének elfogadásáról  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testület a 2015. február 23-i ülés napirendjét az 

alábbi szerint elfogadja:  

 

1. 2015. évi költségvetés elfogadása 

2. 2015. évi közbeszerzési terv elfogadása  

3. Köztemető rendjéről szóló rendelet módosítása 

4. Települési szilárd hulladékkezelésről szóló rendelet módosítása  

5. Szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet újraalkotása 

6. Polgármester szabadság ütemezésének jóváhagyása 

7. Kékkút Község Önkormányzata által 2014. évben  nyújtott támogatások elszámolása 

8. Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és Ábrahámhegyi Polgárőr 

Egyesület támogatás iránti kérelme  

   9.    Falugondnok továbbképzési terve  

10.   Vegyes ügyek  

 

 

Pék László polgármester:  a napirendek megtárgyalása előtt javasolja elfogadni a lejárt 

határidejű határozatokról szóló jelentést.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2/2015. (II. 23.) HATÁROZATA 

Jelentés elfogadásáról  

Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű képviselő-testületi 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. 

 

1. 2015. évi költségvetés elfogadása 

 

Pék László polgármester: az idei évben 66.900 e Ft-ból tud gazdálkodni az önkormányzat, 

részletes előterjesztés készült a bevételek és a kiadások tekintetében. Az idei évre vonatkozó 

tervekről kíván pár gondolatot elmondani. Fejlesztések vonatkozásában folytatni szeretnék a 

köztemető urnahely kialakítását, járda továbbépítését és esetlegesen egy-két kandelláber 

elhelyezését. Fontos még a temetőkataszter megrendelése, amely folyamatban van. Az 

önkormányzati épület tekintetében folytatják a festést, de először mindenképpen a beázásokat 

kell megszünteti. A bolt épületében szintén feladat a beázás megszüntetése, illetve a külső 

homlokzat festése, illetve ha marad rá keret, akkor a fűtéskorszerűsítést szeretnék 

megvalósítani.  A jelenlegi kazán  már egy öreg kazán, amely nem túl takarékosan működik. 
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A templom külső festése van betervezve, a torony nagyon rossz állapotban van, valamint a 

templomkertben a kerti tipegő kialakítása és egy pár pad elhelyezése. A turistaforgalom 

szempontjában jelentős a látogatottsága a templomnak, tehát nem mindegy, hogy milyen  

állapotban van. A községben az öreg és elszáradt fák pótlása, illetve virágosítás folytatása. 

Hegyi, mezőgazdasági utak javítása, karbantartása, vízkidobók elhelyezése. Az idei évben 

lomtalanítás május 29-én lesz, ez az időpont már nagyon közel van a nyárhoz. Kulturális 

rendezvények vonatkozásában elmondja, hogy tervben van a májusfa állítás, illetve 

kitáncolás, augusztusban a falunap. Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat 

gazdálkodása stabil, költségtakarékos.  

Kérdezi a testület tagjait, hogy a 2015. évi költségvetéssel kapcsolatosan van-e kérdés, 

észrevétel, javaslat?  Megállapítja, hogy nincsen, ezért javasolja elfogadásra a 2015. évi 

költségvetést. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

1/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelete  

 

a 2015. évi költségvetésről  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző:  ezen napirend vonatkozásában szükséges elfogadni a saját 

bevételeket, illetve az adósságot keletkeztető ügyleteket az elkövetkezendő 3 évre.  

 

Pék László polgármester: javasolja elfogadásra a saját bevételeket és az adósságot 

keletkeztető ügyleteket.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

3/2015. (II. 23.) HATÁROZATA 

Az Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető 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: 

                                                              2015.  42.980 ezer Ft 

                                                              2016.  41.880 ezer Ft  

                                                              2017.  41.960 ezer Ft 

                                                              2018.  42.160 ezer Ft 

 

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek:  
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                                                              2015.  0 

                                                              2016.  0 

                                                              2017.  0 

                                                              2018.  0 

 

 

 

2. 2015. évi közbeszerzési terv elfogadása  

 

Pék László polgármester:  meg van határozva, hogy különböző beruházásoknál, milyen 

összeghatár felett kell közbeszerzési eljárást lefolytatni. 2015. év vonatkozásában nemleges 

jelöléssel 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 

4/2015. (II. 23.) HATÁROZATA 

A 2015. évi közbeszerzési tervről 

 

Kékkút Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. 

törvény 33.§-a alapján az Önkormányzat, mint ajánlatkérő által 2015. 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  

 
 

3. Köztemető rendjéről szóló rendelet módosítása 

 

Pék László polgármester: tájékoztatja a testületet, hogy az önkormányzati rendelet módosítása 

azért szükséges, mert a szociális temetésre vonatkozó országos szintű szabályozás hatálya – 

az eredetileg tervezetthez képest – 2015. január 1-jéről 2016. január 1-jére tolódott ki, így az 

idei évben azt még nem szükséges szabályozni. Javasolja elfogadásra a rendelet módosítását.  

 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

2/2015. (II. 28.)  önkormányzati rendelete  

 
a köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól  

szóló 11/2014. (XII. 16.) önkormányzati rendelete módosításáról 



5 

 

 

 

4. Települési szilárd hulladékkezelésről szóló rendelet módosítása 

 

Pék László polgármester:   ezen rendelet vonatkozásában különböző értelmezések és 

kiegészítések vannak, különösebb lényegi kérdés nincsen. Amennyiben el tudják fogadni, 

kéri, hogy kézfeltartással jelezze a testület.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

3/2015. (II. 28.)  önkormányzati rendelete  

 

A települési szilárd hulladékkezelésről szóló 9/2007. (VII. 16.) 

 önkormányzati rendelete módosításáról 

 

 

5. Szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet újraalkotása 

 

Pék László polgármester:    elmondja, hogy a segélyezési rendszer 2015. március 1-től 

átalakul és bizonyos részekből az állam kivonul, és az önkormányzatoknak kell finanszírozni.  

Az előterjesztést mindenki kézhez kapta, átolvasta, kérdezi, hogy esetlegen Jegyző Nő 

részéről van-e kiegészítés.  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző:   az előterjesztést, illetve a rendelet tervezetet Aljegyző Asszony 

állította össze, mely során figyelemmel volt arra, nagyjából azok az ellátások,  amiket az 

állam megszüntetett, attól függetlenül helyben biztosíthatók legyenek.  

 

Pék László polgármester:   kiegészítésként még elmondja, hogy az Aljegyző Asszonnyal, 

illetve  a szociális ügyintézővel egyeztetett e rendelet tervezet vonatkozásában, megvizsgálták 

a többi önkormányzat rendeletét is, és ahhoz igazodtak. Kérdezi, hogy van-e észrevétel, 

javaslat. Megállapítja, hogy nincsen, ezért javasolja elfogadásra a szociális ellátások 

szabályozásáról szóló rendeletet.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

4/2015. (II. 28.)  önkormányzati rendelete  

 

az egyes szociális ellátások szabályozásáról 
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6. Polgármester szabadság ütemezésének jóváhagyása 

 

 

Dr. Szabó Tímea jegyző:   a polgármesternek egyfajta szabadságolási ütemtervet kell 

készíteni és azt a testületnek elfogadni. Át kell gondolni, hogy a 39 nap szabadságot, hogy 

veszi igénybe a polgármester.  

 

Pék László polgármester:  tavaszra, nyárra, illetve őszre 10-10 napot javasol elfogadni, télre 

pedig 9 napot.  

 

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

és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

5/2015. (II. 23.) HATÁROZATA 

A polgármester 2015. évi szabadsága ütemezéséről 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pék László, polgármester 2015. évi 

szabadságának ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

2015. tavasza   10 nap 

2015. nyara   10 nap  

2015. ősz   10 nap 

2015. tél     9 nap. 

 

 

7. Kékkút Község Önkormányzata által 2014. évben  nyújtott támogatások 

elszámolása 

Pék László polgármester:   a tavalyi évben Ábrahámhegyi Polgárőr Egyesületet támogatta az 

önkormányzat, akik határidőre elszámoltak a támogatással. Kérdezi, hogy van-e kérdés, 

észrevétel. Megállapítja, hogy nincsen, ezért javasolja elfogadásra az elszámolást.  

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 6/2015. (II. 23.) HATÁROZATA 

Ábrahámhegy Polgárőr Egyesület támogatásának elszámolásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete, az Ábrahámhegy Polgárőr Egyesület 

(8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.) részéről nyújtott, 2014. évre vonatkozó 

támogatásának elszámolásáról szóló beszámolóját megismerte, azt elfogadja. 

Felelős: Pék László polgármester 

Határidő: azonnal 
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8. Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és Ábrahámhegyi Polgárőr 

Egyesület támogatás iránti kérelme  

 

Pék László polgármester:  javasolja, hogy az Ábrahámhegyi Polgárőr Egyesületet az 

önkormányzat 2015. évben 80.000 Ft összeggel támogassa.  

Munkájukkal meg van elégedve, rendszeresen járőrőznek a településen.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 7/2015. (II. 23.) HATÁROZATA 

Polgárőr Egyesület támogatásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás 

átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 14/2013. (XI. 19. önkormányzati 

rendelete (a továbbiakban: Ör.) alapján elhatározza, hogy az Ábrahámhegyi Polgárőr 

Egyesületet  (8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.) egyszeri  80.000 Ft-tal, azaz 

Nyolcvanezer forinttal támogatja.   

A támogatás kifizetése egy összegben utalással/pénztári kifizetéssel történik az Egyesület 

bankszámlája/ pénztára javára.  

A támogatás célja:működés  

A felhasználás határideje: 2015. december 31.  

Az Egyesület a támogatásról  2016. január 31-ig köteles elszámolni. 

 

A támogatási cél kormányzati funkciója: 031060 Bűnmegelőzés 

 

Utasítja a polgármestert, hogy fenti támogatásról a Képviselő-testület döntésének megfelelő 

tartalommal kössön megállapodást az Egyesülettel, ami terjedjen ki az Ör. 4. § (2) 

bekezdésében meghatározottakra.  

Utasítja a polgármestert, hogy a megállapodás megkötését követően intézkedjen fenti összeg 

kifizetéséről. 

Utasítja a polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról 

számoljon be a Képviselő-testületnek. 

 

Felelős: Pék László, polgármester 

Határidő:  

- a megállapodás megkötésére: 2015. március 30.  

- az összeg kifizetésére: a megállapodás megkötését követően, az abban foglaltak 

szerint 

- beszámolás: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő 

lejártát követő testületi ülésen. 
 

 

Pék László polgármester:  a Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére nem javasol támogatást 

megállapítani.  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
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tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

8/2015. (II. 23.) HATÁROZATA 

támogatás iránti kérelem elutasításáról  

 

Kékkút  Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság (8200 Veszprém, Dózsa Gy. u. 31.) támogatás iránti kérelmét megismerte,  a 

szervezet részére 2015. évben támogatást nem áll módjában nyújtani.  

 

9.  Falugondnok továbbképzési terve  

 

Pék László polgármester:  javasolja, hogy az idei évben a falugondnok vegyen részt az előírt 

továbbképzésen, tehát az „A’ verziót szükséges elfogadni.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

9/2015. (II. 23.) HATÁROZATA 

A falugondnoki szolgálat 2015. évi továbbképzési terve jóváhagyásáról   

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselőtestülete a falugondnoki szolgálat 2015. évi 

továbbképzési tervét jóváhagyja. 

 

Utasítja a polgármestert, hogy a döntésről a falugondnokot tájékoztassa. 

 

Felelős: Pék László polgármester 

Határidő: azonnal  

 

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

  

 

K.m.f.  

 

 

Pék László       dr. Szabó Tímea 

     polgármester                jegyző 

 


