
KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

Ikt.szám:1037-3/2015. 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-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 megbízásából: 

Takács Katalin   igazgatási csoportvezető  

Pappné Czilli Orsolya  pénzügyi ügyintéző 

 

Domonkos Zsolt  Tapolcai Rendőrkapitányság  

 

Csik Tímea   jegyzőkönyvvezető 

 

 

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

3 fővel határozatképes. Ismerteti a meghívóban szereplő napirendet:  

 

1.) Közrendvédelmi beszámoló 

2.) Bűnmegelőzési és közrendvédelmi koncepció 

3.) 2014. évi költségvetés módosítása  

4.) Zárszámadásról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása  

5.) Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása  

6.) Belső ellenőrzési jelentés 

7.) Polgármester beszámolója az Önkormányzat részvételével működő társulások 2014. 

évi tevékenységéről 

8.) Temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálata 

9.) Falugondnok beszámolója 

10.) Gyermekvédelmi beszámoló 

 

A meghívóhoz képest annyi módosítást javasol elfogadni, hogy a falugondnoki beszámolóra a 

soron következő testületi ülésen kerül sor, tehát most elmarad, illetve a napirend kiegészül 

vegyes ügyekkel.  

 

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 

 

19/2015. (IV. 28.) HATÁROZATA 

 

a 2015 április 28-i ülés napirendjének elfogadásáról  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testület a 2015. április 28-i ülés napirendjét az 

alábbiak szerint elfogadja:  

 

1. Közrendvédelmi beszámoló 

2. Bűnmegelőzési és közrendvédelmi koncepció 

3. 2014. évi költségvetés módosítása  

4. Zárszámadásról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása  

5. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása  

6. Belső ellenőrzési jelentés 

7. Polgármester beszámolója az Önkormányzat részvételével működő társulások 

2014. évi tevékenységéről 

8. Temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálata 

9. Gyermekvédelmi beszámoló 

10. Vegyes ügyek  

 

Pék László polgármester: a két ülés közötti eseményekről tájékoztatja a testületet, mely 

szerint különösebb dolog nem történt. Az adók szempontjából elmondja, hogy azok 

beérkeztek a számlára, így beindultak azok a beruházások, melyeket az önkormányzat 

betervezett. Elindult a temető rekonstrukció, fák, növények vásárlása megtörtént. Az épület 

külső festése is elkészült, fotók készítése van folyamatban, így az adósságkonszolidációban 

részt nem vett települések részére biztosított támogatással el tud számolni az önkormányzat.  

 

1.)Közrendvédelmi beszámoló 

 

Pék László polgármester:  felkéri a jelenlévő Domonkos Zsoltot a rendőrség részéről, hogy 

tartsa meg a beszámolóját.  

 

Domonkos Zsolt rendőrkapitányság részéről:  a kapitány úr nevében köszöni a felkérést a 

beszámoló megtartására. Kékkút kis település, igaz, hogy nem közvetlen Balaton-parti 

község, de az idegenforgalmi szezonban ettől függetlenül az idelátogató turisták száma 

jelentős. Sajnos ez magával hozza azt is, hogy a bűncselekmények száma is növekszik, illetve 

az előző évek adataihoz képest hasonlóan alakul. A községben 2014. évben összesen öt 

bűncselekmény történt. Ebből három vagyon elleni bűncselekmény, egy közrend elleni 

bűncselekmény, egy pedig közlekedési bűncselekmény volt. Mivel kis község, ezért ez az öt 

eset is soknak számít. 2013. évben összesen kettő darab bűncselekmény történt, így a 2014-es 

évben jelentős az emelkedés. A rendőrség részéről ezek fájó pontok, mivel azok a 

bűncselekményi számok emelkedtek, amelyek az itt lakók szubjektív biztonságérzetét 

leginkább befolyásolják, ez pedig a közrend elleni bűncselekmény és a vagyon elleni 

bűncselekmény. Vagyon elleni bűncselekmény a lopás és a betöréses lopás. Azért is 

sarkalatos pontok, mivel ezek azok a jogsértések, amit leginkább próbálnak megelőzni. 

Próbálják felhívni a lakosság figyelmét ezek elkerülésére és tulajdonképpen a félévente egy 

alkalommal megtartott fórumok keretében is próbálják erre felhívni a lakosság figyelmét. 

Azért, hogy ezek az adatok másképp alakuljanak a fórumokat az idei évben szükséges 

átszervezni, illetve azok tartalmát. Fontos, hogy a lakosság figyeljen egymásra és így 
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könnyebben megelőzhetők a jogsértések. A jogsértéseknél az is probléma volt, hogy kevés 

olyan adat állt a rendőrség rendelkezésére, amiből ki lehetett volna indulni.  

Közlekedésbiztonsági szempontból elmondja, hogy 2014. évben a településen nem történt 

baleset, viszont a gyorshajtás a községben elszaporodott. Ismerteti a 19 megyés programot, 

mely azt a célt szolgálja, hogy az adott szolgálaton belül minden településen plusz rendőr 

legyen, akár gyalogosan, akár gépjárművel, melynek az a lényege, hogy a település 

lakosságával kapcsolatot tartson, ezzel is a rendőrség szolgáltató jellegét próbálják 

hangoztatni. Ezzel kapcsolatosan pozitív a visszajelzés.  

A bűnmegelőzéssel kapcsolatosan elmondja, hogy a tavaszi fórumok során azokra a 

jogsértésekre hívják fel a figyelmet, amelyek erre az időszakra legjobban jellemzőek, főleg a 

besurranások, trükkös lopások.  Probléma, hogy a sértettek többsége idős, vagy pedig a 

települések szélén lakók, élők.  

Kékkút nagyon szerethető, élhető település, az önkormányzattal a rendőrségnek nagyon jó a 

kapcsolata. Köszöni a testület munkáját, segítségét és kéri, hogy a testület a beszámolót 

fogadja el.  

 

Pék László polgármester: köszöni szépen a beszámolót. Az együttműködés a rendőrséggel 

jónak mondható, bármilyen problémával fordulhatnak feléjük. Javasolja a közrendvédelmi 

beszámoló elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

20/2015. (IV. 28.) HATÁROZATA 

 

Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évre vonatkozó közrendvédelmi 

beszámolót elfogadja.  

 

2.)Bűnmegelőzési és közrendvédelmi koncepció 

 

Pék László polgármester: minden településnek szükséges elkészíteni ezt a koncepciót. 

Mindenki kézhez kapta az előterjesztést, amennyiben nincsen kérdés, javasolja elfogadásra a 

koncepciót.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

21/2015. (IV. 28.) HATÁROZATA 

 

Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági 

Koncepciót az előterjesztés szerint elfogadja. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az elfogadásról a Rendőrkapitányságot 

értesítse. 

 

Felelős: Pék László polgármester 

Határidő: május 20. 
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3.) 2014. évi költségvetés módosítása  
 

Pék László polgármester:  ismerteti az előterjesztést, melyet mindenki kézhez kapott. Kérdezi, 

hogy van-e észrevétel. Megállapítja, hogy nincsen, ezért javasolja elfogadni a 2014. évi 

költségvetés módosítását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

5/2015. (V. 12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 

a 2014. évi költségvetéséről szóló 

1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

4.) Zárszámadásról szóló rendelet-tervezet megtárgyalása 

 

Pék László polgármester:   ismerteti az előterjesztést és elmondja, hogy az önkormányzat 

gazdálkodása a 2014. évben zökkenőmentesen zajlott. Javasolja a zárszámadás elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

6/2015. (V. 12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 

Kékkút Község  Önkormányzata 2014. évi zárszámadásáról 

 

5.) Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása  

 

Pék László polgármester:  törvényi változás és funkció kódok változása okán szükséges a 

rendelet módosítása.  

 

Takács Katalin igazgatási csoportvezető: Három dolog miatt szükséges a módosítás, egyrészt 

a kormányzati funkció kódok változtak jogszabály változás kapcsán és ezeket szükséges 

átvezetni a szervezeti és működési szabályzatban, másrészt az egyes szociális ellátások 

szabályozásáról szóló rendelet újraalkotása végett az abban szabályozott hatáskör 

átruházásokat aktualizálni kell, továbbá javasolt a rendeletek kihirdetésének szabályait akként 

módosítani, hogy a kihirdetés napja ne a kifüggesztést követő ötödik nap legyen, hanem a 

kifüggesztést követő második nap. 

 

Pék László polgármester: kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel. Megállapítja, hogy nincsen, 

ezért javasolja a rendelet módosítás 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 

 

7/2015. (V.12. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 

a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló  

12/2013.(X.4.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

6.) Belső ellenőrzési jelentés  

 

Pék László polgármester:   az Államkincstár ellenőrizte az önkormányzat által igénybe vett 

központi költségvetésből származó támogatásokat, megállapítást nem tett.  A Szociális és 

Gyámhivatal ellenőrizte a falugondnoki szolgáltatást, mely során hiányosságként tárta fel a 

munka- és tűzvédelmi szabályzat hiányát. Kövessiné Müller Katalin belső ellenőr pedig az 

eszközhasználati / koncessziós díj számlázásának szabályszerűségét vizsgálta. Javasolja a 

jelentés elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

22/2015. (IV. 28.) HATÁROZATA 

 

a  2014. évben végzett ellenőrzésekről szóló jelentésről 

 

Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évben Kékkút Község 

Önkormányzatánál végzett ellenőrzésekről szóló jelentést tudomásul veszi és elfogadja azt. 

 

7.) Polgármester beszámolója az Önkormányzat részvételével működő társulások 2014. 

évi tevékenységéről 

 

Pék László polgármester: óvodai szinten van társulásban az önkormányzat Kővágóörs 

Önkormányzattal, melynek célja  az óvodai nevelés és oktatás kötelező feladatainak ellátása. 

A másik társulás a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás, melynek elnöke 

Lesenceistvánd település polgármestere, Tóth Csaba. A Társulás munkaszervezeti feladatait a  

Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal látja el. Javasolja a társulásokkal kapcsolatos 

beszámoló elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

23/2015. (IV. 28.) HATÁROZATA 

 

Önkormányzati társulások 2014. évi munkájáról  

 

Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati társulások 2014. évi 

munkájáról készült beszámolót tudomásul veszi és elfogadja. 
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8.) Temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálata 

 

Pék László polgármester:  a temetőben  időközben elkészültek az urnahelyek. Az előző ülésen 

már megalkotásra került a rendelet, így elfogadhatóak az urnahelyekre vonatkozó díjak is. Az 

egyszemélyes urnahely 15.000 Ft, a kettő személyes 30.000 Ft. Javasolja így a rendelet, 

valamint az arról szóló határozat elfogadását, hogy a képviselő-testület a temetővel 

kapcsolatos díjakat nem kívánja módosítani.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

24/2015. (IV. 28.) HATÁROZATA 

 

A temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálatáról  

 

Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a köztemető rendjéről, használatának és 

igénybevételének szabályairól szóló 11/2014. (XII. 16.) önkormányzati rendeletében 

szabályozott, a temetővel kapcsolatos díjakat felülvizsgálta, ami alapján megállapítja, hogy – 

a korábban meghatározottak szerint, az urnák díjának rendeletbe történő beépítésén túl - a 

díjakat módosítani nem kívánja. 

 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

7/2015. (V. 12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 

a köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól 

 

Pék László polgármester: tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a temetői kataszter 

felmérése is folyamatban van, térképezésre került az egész temető, mely azt jelenti, hogy 

minden sírhely fel lett koordinátákkal mérve, program is lesz hozzá. Az alapprogram 40.000 

Ft a sírhelyek bemérése pedig 500 Ft/db. Minden sírhely be van mérve, le van fényképezve és 

a kereszten található név alapján be lehet azonosítani.  

 

 

9. Gyermekvédelmi beszámoló 

 

Pék László polgármester: az előterjesztést a testület tagjai kézhez kapták. Kérdezi, hogy van-e 

kérdés, észrevétel. Megállapítja, hogy nincsen, ezért javasolja elfogadni a gyermekvédelmi 

beszámolót.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

 

 



7 

 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

25/2015. (IV. 28.) HATÁROZATA 

 

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló  

2014. évre vonatkozó átfogó értékelés elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatok ellátásáról szóló 2014. évre vonatkozó értékelést elfogadja. 

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

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya részére.   

 

Felelős: Pék László, polgármester 

Határidő: 2015. május 31.  

 

10.) Vegyes ügyek  

 

 a.) Falugondnoki busz pályázati lehetőség  

 

Pék László polgármester: tájékozatja a képviselőket, hogy pályázati lehetőség van 

folyamatban a falugondnoki buszok tekintetében. Sajnos a kiírás nem kellő átgondoltsággal 

került ki, így kevés gépjármű fér bele a kiírásba, tehát még elég képlékeny. A pályázatokat 

május 4-től lehet benyújtani. Egy cég adott ajánlatot arra vonatkozóan, hogy 150.000 Ft/év 

díjért minden pályázatot figyelnek, ami esetlegesen a településen lehívható. Időközben jobban 

áttanulmányozva a szerződést kiderült, hogy vannak különböző opciók, hogy egy-egy nyertes 

pályázat esetén milyen sikerdíjakra tartanak igényt, amelyek igen magasak. Abban maradtak, 

hogy fogadja el a testület azzal, hogy megbízzák ezt a céget, ha ezek a sikerdíjak és egyéb 

költségek változnak. Az egyszeri 150.000 Ft-os díjjal személy szerint egyetért, viszont a 

sikerdíj mértéke további egyeztetést igényel. Még az sem biztos, hogy az önkormányzat tud 

pályázni, mivel csak egy-két típusú autóról van szó.  Jelenleg átdolgozás alatt van a rendelet 

mindenki az MVH honlapját figyeli.  

Javasolja, hogy a pályázatíró megbízásáról döntsenek úgy, hogy a testület a 150.000 Ft-os 

éves díjat elfogadja, viszont a sikerdíj és egyéb költségek tekintetében további egyeztetés 

szükséges.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

26/2015. (IV. 28.) HATÁROZATA 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy pályázatírót bíz meg, a 

150.000 Ft-os éves díjat elfogadja, azonban a sikerdíj és egyéb költségek tekintetében további 

egyeztetés szükséges. 

 

Felelős: Pék László, polgármester 

Határidő: 2015. május 31.  
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b.) Tűzgyújtás kérdése 

 

Pék László polgármester: a tűzgyújtással kapcsolatosan mindenféle hírek felröppentek. 

Jegyző Nőtől olyan tájékoztatást kapott, hogy a májusi ülésre előkészítésre kerül egy rendelet 

tervezet e vonatkozásban.  

 

Takács Katalin igazgatási csoportvezető: belterületen rendeletben lehet szabályozni, hogy a 

tilalom alól milyen formában ad mentességet az önkormányzat. A testületnek kellene 

átgondolni, hogy kívánja ezt szabályozni. Kigyűjti a települések hatályos rendeletét, melyet 

mintának átküld a képviselőknek és akkor az alapján lehetne szabályozni, illetve rendeletet 

előkészíteni.  

 

Pék László polgármester:  a Helyi Védelmi Bizottság hétfői ülésén is elhangzott, hogy nem 

kellő áttekintéssel hozták meg ez a rendelkezést, mert az rendben van, hogy az önkormányzati 

rendelet ezt felülírja, de akkor  is logikátlan.  Itt a Káli-medence zömében szőlőhegy van a 

venyigét mindenki elégeti.  

 

Takács Katalin igazgatási csoportvezető:  a rendelkezés ellentmondásos volt, ezért a hivatal 

állásfoglalást kért a Kormányhivataltól, volt kettő jogszabály, melyek ellentétesek, illetve volt 

a helyi rendelet. Most már az állásfoglalás ismeretében előkészíthető a rendelet tervezet.  

 

Pék László polgármester:  a május végi ülésen tud ezzel a testület foglalkozni.  

 

 

c.) Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás fenntartásában működő Balaton-

felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított szociális és gyermekjóléti 

ellátások térítési díjairól szóló rendelet véleményezése 

 

Takács Katalin igazgatási csoportvezető:  szükséges még a mai ülésen a Tapolcai Társulás 

térítési díjairól szóló rendeletet véleményezni, melyet a testület részére kioszt.   

 

Pék László polgármester:  javasolja a térítési díjak elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

27/2015. (IV. 28.) HATÁROZATA 

 

Rendelet tervezet véleményezéséről  

 

Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balaton-felvidéki Szociális és 

Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete által elfogadandó rendelet 

tervezetet megismerte az abban foglaltakkal egyetért.  
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Pék László polgármester:   megköszöni a részvételt és az ülést 11:51 órakor bezárja.  

  

 

K.m.f.  

 

 

Pék László       dr. Szabó Tímea 

     polgármester                jegyző 

 

 

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős jelenlévő:  

 

 

Takács Katalin 

igazgatási csoportvezető 


