
 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

Ikt.szám:1037-5/2015. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 02-án  

11:00 órakor megtartott rendkívüli 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 

Polgár Zsolt   műszaki ügyintéző 

Csik Tímea   jegyzőkönyvvezető 

 

 

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

fővel határozatképes. 

 

Ismerteti a napirendet és javasolja elfogadásra.  

 

1.) Képviselők tiszteletdíjáról szóló 8/2014. (XI. 10.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

2.) Környezetvédelmi rendelet megalkotásának előkészítése 

3.) Együttműködési megállapodás Céh Turisztikai Egyesülettel  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

   35/2015. (VI. 02.) HATÁROZATA 



 

a 2015. június 02-i ülés napirendjének elfogadásáról  
 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testület a 2015. június 02-i ülés napirendjét az 

alábbiak szerint elfogadja:  

  

1. Képviselők tiszteletdíjáról szóló 8/2014. (XI. 10.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

2. Környezetvédelmi rendelet megalkotásának előkészítése 

3. Együttműködési megállapodás Céh Turisztikai Egyesülettel  

 

1. Képviselők tiszteletdíjáról szóló 8/2014. (XI. 10.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Pék László polgármester: tájékoztatja a képviselőket, hogy a jó gazdálkodásnak 

köszönhetően, illetve a képviselők munkáját alapul véve lehetőség van a tiszteletdíj 

növelésére. Javasolja, hogy a képviselői tiszteletdíj mértékét bruttó 80.000 Ft-ra emelje a 

testület. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.  

 

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

és 1 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta :  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

9/2015. (VI. 12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  

 

a képviselők tiszteletdíjáról 

 

Pék László polgármester: az alpolgármesteri tiszteletdíj emelésére jelenleg nincs lehetőség, a 

premizálás sem egyértelmű még. Felkéri a Jegyző Nőt, hogy e vonatkozásban a hivatal kérje 

meg a szükséges állásfoglalást. Amennyiben megérkezik az állásfoglalás, akkor tud ez 

ügyben a testület dönteni.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester:  ezen napirend keretében szeretné előterjeszteni a 

polgármester jutalmazásának kérdését. A polgármester hetedik éve látja el ezt a feladatot, tűri 

azt, amit tűrni kell. Az elmúlt év során is a lakosság bizalmat szavazott számára.   Négy havi 

bruttó illetménynek megfelelő jutalom kifizetésére tesz javaslatot,  amely összegszerűen 

598.304.- Ft.  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző:  dönteni szükséges ez esetben arról, hogy a Polgármester Urat 

kizárja-e a testület a szavazásból.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester:   javasolja, hogy a Polgármester Urat ne zárják ki a 

döntéshozatalból.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

 



KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

   36/2015. (VI 02.) HATÁROZATA 
 

Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester jutalmazásáról szóló 

döntéshozatalból Pék  László polgármestert nem zárja ki.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester:  kéri, hogy, aki az előbb elhangzott polgármesteri 

jutalom összegével egyetért, kézfeltartással szavazzon.   

 

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

és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  

 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

   37/2015. (VI. 02.) HATÁROZATA 
 

A polgármester jutalmának megállapításáról 
 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pék László, főállású polgármester részére 

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/H.§-a alapján jutalmat 

állapít meg, melynek összege a polgármester illetményének 4 havi összege,  598.304.-Ft. 

 

A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert, hogy  intézkedjen a polgármester jutalmának 

kifizetése iránt. 

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi, alpolgármester 

Határidő: 2015. július 30. 

 

2. Környezetvédelmi rendelet megalkotásának előkészítése 

 

Pék László polgármester:  a gallyak égetése okán került szóba ezen rendelet megalkotása, de 

aztán kiderült, hogy ez egy sokkal összetettebb és bonyolultabb folyamat. Első lépésben 

előkészítik a rendelet tervezetet és a testület szándékát fejezi ki arra vonatkozóan, hogy ezt a 

rendeletet megalkotja.  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző:  amennyiben a testületnek van arról elképzelése, hogy mi kerüljön 

bele a rendeletbe, akkor annak megfelelően készíti elő a hivatal a tervezetet.  

 

Pék László polgármester:   a lakossági visszajelzések alapján elmondható, hogy különösebb 

problémák e vonatkozásban nincsenek, csak mindenkinek fontos a gallyak, illetve a venyige 

égetésének kérdése. Felkéri a jelenlévő Polgár Zsolt műszaki ügyintézőt, hogy pár 

gondolatban tegyen említést a lehetőségekről és elmondottak alapján indulhat el a rendelet 

megalkotási folyamat.  

 

Polgár Zsolt műszaki ügyintéző:   köszöni a szót és köszönti a jelenlévőket. Ahogyan már 

felvezetésre került célszerű lenne a környezetvédelemmel kapcsolatban rendeletet alkotni, 



különös tekintettel a levegőtisztasági kérdéskörre, ahol szabályozásra kerülne az avar és kerti 

hulladék hasznosításának, illetve ártalmatlanításának a szabálya. Nagyon sokrétű a 

környezetvédelmi szabályozás, ezért jelen pillanatban az idő rövidségére tekintettel 

célszerűnek tartja a Jegyző Asszony egyetértésével, illetve a testület egyetértése esetén olyan  

környezetvédelmi rendelet megalkotását, amely kiterjed a levegőtisztaság védelmére, 

érintené még a víz- és földvédelmet, illetve a zöldterület gazdálkodást. Nagyon sok helyen 

bevett szokás, hogy a rendelkezésekbe beleveszik a zaj és rezgésvédelmet is, ami behatárolja 

mind a lakosság, mind a szolgáltató tevékenységeknek a zajforrásait, illetve szabályozza azt, 

hogy milyen decibelnek kell megfelelni. Ezen rendelkezések rendeletbe történő beépítéséhez 

külön szakértő szükséges, mely nem kevés idő és pénz. Amennyiben természetvédelmi 

dolgokat is szeretne a testület a rendeletbe belevenni, akkor azt természetvédelmi 

munkaanyaggal kell alátámasztani. Az idő szűkösségére tekintettel úgy gondolja, hogy a 

levegőtisztaság védelem, a víz- és földvédelem, valamint a zöldterület gazdálkodás kerüljön 

egy rendelet tervezetbe.  

 

Pék László polgármester:  kérdezi, hogy  akkor a kerti hulladék égetése vonatkozásában egy 

bizonyos időintervallumot határozzanak meg? Tulajdonképpen ez a rendelkezés csak 

belterületre vonatkozna, külterületen teljesen más szabályok vannak. 

 

Polgár Zsolt műszaki ügyintéző:  a külterület vonatkozásában a katasztrófavédelmi 

igazgatósághoz szükséges bejelenteni az égetést erre rendszeresített nyomtatványon 10 

nappal korábban, 3.000 Ft eljárási díjjal,  illetve tulajdoni lap becsatolásával.   

 

Pék László polgármester:  kéri, hogy erről szóló nyomtatványt részére a műszaki ügyintéző 

küldjön és a többi rendelkezésre álló nyomtatvány közé ezt is elhelyezi, ha valakinek a 

településen szüksége lesz rá.  

Tehát akkor belterület vonatkozásában az a javaslata, hogy biztosítsa a testület a kerti 

hulladék égetését október 1. és április 30. között hétfőtől-szombatig 6 órától 19 óráig. 

Vasárnap és ünnepnapokon pedig nem lehet égetni.  

 

Polgár Zsolt műszaki ügyintéző: ha elkészül a rendelet tervezet, akkor a testület részére 

megküldi a hivatal, amennyiben szükséges javítani akkor azt jelzik és ezzel a tervezettel a 

felettes szervnél már el lehet járni.  

 

Pék László polgármester:  kérdezi, hogy erről most szükséges szavaznia a testületnek?  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző:   nem kell  ezen ülés keretében erről dönteni, hanem az 

elhangzottak alapján elkészül a tervezet, melyet a hivatal megküld a testület számára, 

amennyiben azzal egyetértenek, akkor megküldik a megfelelő hatósághoz véleményeztetésre 

és utána ülés keretében el tudja fogadni  a testület.  

 

3. Együttműködési megállapodás Céh Turisztikai Egyesülettel  

 

Pék László polgármester:   a képviselők tudnak róla, mivel már előzetesen beszéltek  erről, 

illetve a Jegyző Asszonnyal is egyeztetett a szerződés vonatkozásában. Működik egy régiós 

buszjárat elő-, fő- és utószezonban Badacsony-Szigliget útvonalon, májustól októberig. Elő 

és utószezonban ritkábban, főszezonban, 3 alkalommal jár naponta a környéken ez a járat. 

Lényege az, hogy eddig ez a busz a salföldi úton haladt el és nem közelítette meg Kékkút 

települést. Ezáltal ebbe a turisztikai rendszerbe bekerülne a község is. Előzetes egyeztetések 

során kérte, hogy szerepeljen benne a műemlékház, Levendula-porta, a Kékkúti Ásványvíz, 



illetve a kút lehetősége a vízvételre, a kettő tanösvény, valamint Gondor Tibor vállalkozó, 

akinél kézműves termékek vásárolhatók. Ezek a lehetőségek minden turisztikai portálon meg 

fognak jelenni. Azon turisták, akik ezzel a busszal érkeznek végig tudják nézni a település 

ezen látnivalóit, szolgáltatásait és utána ugyanezen busszal vissza tudnak utazni. A járatok 

időpontját pontosan betartják a kékkúti megálló a keresztnél lesz és az alsó utca irányába tud 

továbbhaladni a salföldi útra. Véleménye szerint nagyon jó lehetőség a falunak, főleg azért 

is, mivel  hétvégeken nincsenek normál buszjáratok a településen, így aki a vasútállomásra 

le szeretne jutni, akkor ebben formában megteheti. Örül ennek a lehetőségnek.  Kéri, hogy 

aki egyetért azzal, hogy e tárgyban a Céh Turisztikai Egyesülettel együttműködési 

megállapodást írjanak alá, kézfeltartással szavazzon.  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző:  tájékoztatásul elmondja, hogy az együttműködési megállapodás 

aláírásával a támogatás 100.000 Ft.  

 

Pék László polgármester:  igen a megállapodást egyenlőre csak erre az évre köti az 

önkormányzat, amennyiben pozitív visszhangot kap, akkor a jövőre vonatkozóan is 

meghosszabbítja. Kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy e tárgyban a Céh Turisztikai 

Egyesülettel együttműködési megállapodást írjon alá a polgármester,  kézfeltartással 

szavazzon.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

   38/2015. (VI 02.) HATÁROZATA 

 

Badacsonyi Céh Turisztikai 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 a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesületet (Székhely: 8261 Badacsony, 

Park u. 14.) (továbbiakban: Egyesület)  egyszeri 100.000.- Ft-tal, azaz egyszázezer forinttal támogatja.   

 

A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik az Egyesület pénztára javára.  

A támogatás célja: Az Egyesület működési kiadásainak támogatása 

A felhasználás határideje: 2015. december 31. 

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

A támogatási cél kormányzati funkciója: 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok 

jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 

 

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:  

4. a megállapodás megkötésére: 2015. június 20. 

5. az összeg kifizetésére: a megállapodás megkötését követően, az abban foglaltak szerint 

6. beszámolás: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát 

követő testületi ülésen. 

 

 

 

Pék László polgármester:  megköszöni az ülésen való részvételt és 11:30 órakor bezárja.  

 

K.m.f. 

 

Pék László        Dr. Szabó Tímea  

polgármester             jegyző 


