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KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

Ikt.szám:1037-10/2015. 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 17-én  

15:00 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 

 

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

teljes létszámban jelen van, így határozatképes. Javasolja az alábbi napirend elfogadását:  

 

1. 2015. évi költségvetés módosítása  

2. Közművelődési rendelet megalkotása 

3. Szociális tűzifa juttatásról rendelet megalkotása 

4. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 

szóló 29/2004.(XII. 02.) önkormányzati rendelet módosítása 

5. A helyi adókról szóló 6/2014. (X. 15.) önkormányzati rendelete 

módosítása  

6. Kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatárának 

megállapítása 

7. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának 

módosítása 

8. Stratégiai ellenőrzési terv elfogadása  

9. 2016. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadása 

10. 2016. évi munkaterv elfogadása 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

   66/2015. (XI. 17.) HATÁROZATA 
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a 2015. november 17-i ülés napirendjének elfogadásáról  
 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testület a 2015. november 17-i ülés napirendjét az 

alábbiak szerint elfogadja:  

 

1.) 2015. évi költségvetés módosítása  

2.) Közművelődési rendelet megalkotása 

3.) Szociális tűzifa juttatásról rendelet megalkotása 

4.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

29/2004.(XII. 02.) önkormányzati rendelet módosítása 

5.) A helyi adókról szóló 6/2014. (X. 15.) önkormányzati rendelete módosítása  

6.) Kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatárának megállapítása 

7.) Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása 

8.) Stratégiai ellenőrzési terv elfogadása  

9.) 2016. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadása 

10.) 2016. évi munkaterv elfogadása 

 

Pék László  polgármester:  napirend előtt ismerteti a lejárt határidejű határozatokról készült 

jelentést. Javasolja a jelentést elfogadásra.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

   67/2015. (XI. 17.) HATÁROZATA 

 

Jelentés elfogadásáról  

 

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

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. 

 

1.) 2015. évi költségvetés módosítása  

 

Pék László  polgármester:  az előterjesztést mindenki kézhez kapta. Kérdezi, hogy van-e 

észrevétel, javaslat. Megállapítja, hogy nincsen, ezért javasolja elfogadni a költségvetési 

rendelet módosítását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

14/2015. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 

 

a 2015. évi költségvetéséről szóló 

1/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelete módosításáról 
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2.) Közművelődési rendelet megalkotása 

 

Pék László  polgármester:  a közművelődési rendelet tervezetet már az előző ülésén átnézte a 

testület. Kérdezi, hogy van-e észrevétel, kérdés, javaslat. Megállapítja, hogy nincsen, ezért 

javasolja elfogadni a közművelődési rendelet tervezetét.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

15/2015. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 

 

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról 

 

Pék László  polgármester:  javasolja ezen napirend keretében a könyvtár és a kultúrház nyitva 

tartásának elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

   68/2015. (XI. 17.) HATÁROZATA 

 

Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete,  

 

a.) a könyvtári szolgáltató helyre a nyitva tartást a következők szerint határozza meg: 

 

 Hétfő  Zárva 

 Kedd  Zárva 

 Szerda  Zárva 

 Csütörtök Zárva 

 Péntek  15.00 – 18.00 

 Szombat 16.00 – 19.00 

 Vasárnap Zárva 

 

b.) a Kultúrház közösségi színtérre a nyitva tartást a következők szerint határozza meg: 

 

 Hétfő  Zárva   

 Kedd  Zárva   

 Szerda  Zárva 

 Csütörtök Zárva 

 Péntek  15.00 -18.00 

 Szombat 16.00 -19.00  Minden hónap utolsó szombatján 16.00 – 21.00 

 Vasárnap Zárva  
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A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a határozatot az Eötvös Károly Megyei 

Könyvtár és Közművelődési Intézet részére küldje meg. 

 

Felelős: Pék László polgármester 

Határidő: 2015. november 30. 

 

3.) Szociális tűzifa juttatásról rendelet megalkotása 

 

Pék László  polgármester: 4 m3 tűzifa támogatást kapott az önkormányzat.  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző:  meg kell állapítani a tűzifa támogatás iránti kérelmek benyújtási 

határidejét, illetve a meg kell határozni a jövedelemhatárt, melyet a nyugdíj minimum 

bizonyos százalékához kell kötni.  

 

Pék László  polgármester:  250 %-ban  javasolja megállapítani az egy főre eső jövedelmet.  

A benyújtási határidőt, pedig december 20. napjában javasolja megállapítani. Kéri, hogy, aki 

a jövedelemhatárral, illetve a benyújtási határidővel egyetért, kézfeltartással jelezze.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

16/2015. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 

a szociális célú tűzifa juttatásról 

 

 

4.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

29/2004.(XII. 02.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

Pék László polgármester: felkéri a Jegyző Nőt, hogy pár szóban mondja el a rendelet 

módosítás szükségességét.  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző:  a vagyon rendeletből hiányzott a cserével érintett ingatlan, másrészt  

a rendkívüli ülés keretében szó volt a 038 helyrajzi számú ingatlanok hasznosításáról, melyek 

korlátozottan forgalomképes vagyonelemként szerepeltek és most átkerülnek az üzleti vagyon 

körébe.  

 

Pék László polgármester:  aki a vagyonrendelet módosításával egyetért, kézfeltartással 

jelezze.  

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

17/2015. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló  

29/2004.(XII. 02.) önkormányzati rendelete módosításáról 
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5.) A helyi adókról szóló 6/2014. (X. 15.) önkormányzati rendelete módosítása 

 

Pék László polgármester: megkéri a Jegyző Nőt, hogy pár szóban tájékoztassa a testületet.  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző: a helyi adókról szóló törvénybe bekerült egy olyan módosítás, ami 

alapján 2016. január 1-től  a vállalkozó háziorvosoknak és védőnőknek lehet mentességet, 

vagy kedvezményt adni abban az esetben, ha nem haladja meg a 20 millió forintot az 

adóalapja. Kékkúton egy háziorvos van, amennyiben a testület úgy gondolja, akkor lehet úgy 

módosítani a rendeletet, hogy mentesüljön az iparűzési adó fizetése alól. Ennek alapvető oka 

az, hogy orvoshiány van Magyarországon és ezzel lehetőséget adtak az önkormányzatoknak, 

hogy kedvezzen a háziorvosoknak, hogy ne menjenek el a településekről. Az uniós 

jogszabályok szerint úgynevezett de minimis támogatásnak minősül, amit egyébként nem 

lehet egykörösen megszavazni, hanem el kell küldeni a minisztériumba, tehát jóvá kell 

hagyatni. 

 

Pék László polgármester: véleménye szerint támogassa  a testület ezt a törekvést, ez egy 

gesztusértékű dolog. Javasolja a teljes mentesség biztosítását a háziorvos vonatkozásában.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

   69/2015. (XI. 17.) HATÁROZATA 

 

Háziorvos, védőnő vállalkozó számára nyújtható helyi iparűzési 

adó mentességről szóló rendelettervezet tartalmáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a háziorvos, védőnő vállalkozó számára 

mentességet kíván biztosítani az iparűzési adó alól a jegyzőkönyv mellékletét képező 

rendelettervezetben foglaltak szerint. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a rendelettervezet 

Miniszterelnökség Támogatást Vizsgáló Irodája részére történő megküldésére. 

 

Felelős: Dr. Szabó Tímea jegyző 

Határidő: 2015. november 25. 

 

 

6.) Kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatárának megállapítása 

 

 

Pék László polgármester: Kékkút vonatkozásában a kötelező felvételt biztosító általános 

iskola a révfülöpi iskola. Javasolja a kötelező felvételt biztosító általános iskolai 

körzethatárokat meghatározó tervezet elfogadását  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

70/2015.  (XI. 17.) HATÁROZATA 

 

Kötelező felvételt biztosító általános iskolai 

 körzethatárok  véleményezéséről 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Kormányhivatal 

által elkészített a kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárokat meghatározó 

tervezetet megismerte, és arról az alábbi véleménye alakult ki: 

 

A kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárokat meghatározó tervezetet 

elfogadja.  

 

Véleménye kialakítása során a Képviselő-testület figyelembe vette, hogy a település 

jegyzőjének nyilvántartásában Kékkút lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel 

rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermek jelenleg nem szerepel.  

 

Utasítja a polgármestert, hogy a határozatot a Veszprém Megyei Kormányhivatal részére 

küldje meg. 

 

Felelős: Pék László, polgármester 

Határidő: 2015. november 30.  

 

 

7.) Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának 

módosítása 

 

Pék László polgármester:  felkéri a Jegyző Nőt, hogy nyújtson tájékoztatást e napirend 

vonatkozásában.  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző:  a lényege az, amiről már a szeptemberi együttes ülésen is beszéltek, 

hogy változik a gyermekjóléti és családsegítési feladatellátási kötelezettség. Januártól, ahol 

közös hivatal van, ott a székhely önkormányzata, Kékkút esetében Kővágóörs 

Önkormányzatnak, akinek ezt a feladatot el kell látnia a többi önkormányzat vonatkozásában 

is. Igazából ugyanaz a szolgálat látja el a feladatot, csak a társuláson belül volt több olyan 

közös hivatal, ahol nem volt egységes és emiatt szükséges a társulási megállapodás 

módosítása.  

 

Pék László polgármester:  kéri, hogy aki egyetért a módosítással, kézfeltartással jelezze.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

   71/2015. (XI. 17.) HATÁROZATA 
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Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca Környéki Önkormányzati 

Társulás Társulási Megállapodásának módosítását és az egységes szerkezetű Társulási 

Megállapodást a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás 3/8-6/2015. számú 

előterjesztésének megfelelően elfogadja. 

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Társulás elnökét tájékoztassa. 

 

Felelős: Pék László, polgármester 

Határidő: 2015. november 20.  

 

 

8.) Stratégiai ellenőrzési terv elfogadása  

 

Pék László polgármester:  a belső ellenőr Kövessiné Müller Katalin készítette ezt a tervezetet.  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző:  jogszabályi kötelezettségnek kell ezzel eleget tenni, ezáltal 

meghatározza a testület a belső ellenőrzés irányát az elkövetkezendő öt évben.  

 

Pék László polgármester:  javasolja elfogadni a stratégiai ellenőrzési tervet.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

   72/2015. (XI. 17.) HATÁROZATA 

 

A stratégiai ellenőrzési tervről 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016-2019. időszakra vonatkozó 

stratégiai ellenőrzési tervet az előterjesztés szerint elfogadja. 

 

 

9.) 2016. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadása 

 

Pék László polgármester:  javasolja a belső ellenőrzési terv elfogadását.  

 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

   73/2015. (XI. 17.) HATÁROZATA 

 

A 2016. évi belső ellenőrzési tervről 
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Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évre vonatkozó belső ellenőrzési 

tervét jóváhagyja. 

 

Felelős: Pék László polgármester 

Határidő: a tervben meghatározottak szerint. 

 

 

10.) 2016. évi munkaterv elfogadása 

 

Pék László polgármester:  a munkaterv tartalmazza az ülések rendjét, illetve a tárgyalandó 

napirendeket. Javasolja elfogadásra.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

   74/2015. (XI. 17.) HATÁROZATA 

 

A 2016. évi munkatervről 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évi munkatervet elfogadja.  

 

Felelős: Pék László, polgármester  

Határidő: a munkatervben meghatározottak szerint 

 

Pék László polgármester:   megköszöni a részvételt és a nyilvános ülést 15:23 órakor bezárja. 

A képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját.  

 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 Pék László        Dr. Szabó Tímea  

polgármester             jegyző 

 

 

 


