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KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

Ikt.szám: 631/2016/K.  

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 12-én  

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  Tóthné Titz Éva  aljegyző  

Csik Tímea   jegyzőkönyvvezető 

Pappné Czilli Orsolya  pénzügyi ügyintéző  

 

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

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

 

1.) 2016. évi költségvetésről szóló rendelet megalkotása 

2.) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása 

3.) 2016. évi közbeszerzési terv elfogadása 

4.) A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa  fenntartásában 

működő Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti  

Szolgálat által biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi  

térítési díjainak véleményezése  

5.) 2016. évi rendezvényterv elfogadása 

6.) Alapítványok, egyesületek 2015. évi támogatásának elszámolása 

7.) Ábrahámhegy Polgárőr Egyesület támogatási kérelme  

8.) Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület együttműködési megállapodás  iránti kérelme 

9.) Kékkút szőlőhegyi részén található ingatlanok vezetékes ivóvízzel való ellátásával 

kapcsolatos döntés meghozatala 

10.) Kővágóörsi Napköziotthonos Óvoda gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 

rendelet véleményezése 

11.) Falugondnoki szolgálat továbbképzési terve  

12.) Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló  

9/2004.(XII. 02.) önkormányzati rendelete módosítása 

13.) Háziorvos, védőnő vállalkozó számára nyújtható helyi iparűzési adó 

mentességről szóló rendelet tervezet tartalmának elfogadása  

14.) Polgármester szabadság ütemezésének jóváhagyása 
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Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

   6/2016. (II. 12.) HATÁROZATA 

 

a 2016. február 12-i ülés napirendjének elfogadásáról  
 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testület a 2016. február 12-i ülés napirendjét az 

alábbiak szerint elfogadja:  

 

1.) 2016. évi költségvetésről szóló rendelet megalkotása 

2.) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása 

3.) 2016. évi közbeszerzési terv elfogadása 

4.) A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa  fenntartásában 

működő Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti  

Szolgálat által biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi  

térítési díjainak véleményezése  

5.) 2016. évi rendezvényterv elfogadása 

6.) Alapítványok, egyesületek 2015. évi támogatásának elszámolása 

7.) Ábrahámhegy Polgárőr Egyesület támogatási kérelme  

8.) Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület együttműködési megállapodás  iránti kérelme 

9.) Kékkút szőlőhegyi részén található ingatlanok vezetékes ivóvízzel való ellátásával 

kapcsolatos döntés meghozatala 

10.) Kővágóörsi Napköziotthonos Óvoda gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló 

rendelet véleményezése 

11.) Falugondnoki szolgálat továbbképzési terve  

12.) Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló  

9/2004.(XII. 02.) önkormányzati rendelete módosítása 

 

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 

 

   7/2016. (II. 12.) HATÁROZATA 

 

Jelentés elfogadásáról  

 

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

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. 
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1.) 2016. évi költségvetésről szóló rendelet megalkotása 

 

Pék László polgármester: a 2016. évi költségvetés készítésekor a 2015. évi adatok lettek 

figyelembe véve. A bevételek közül a költségvetési törvény alapján biztosított normatív 

hozzájárulások összegeinek tervezése a Magyar Államkincstár által megküldött 2016. évi 

támogatási adatok alapján készült. A gépjárműadó esetében továbbra is a befolyt adó 40 %-a 

illeti meg az önkormányzatot. A koncessziós díj bevételek 405.000 Ft-os összegben kerültek 

betervezésre a pontos összeget a DRV ZRT csak a negyedévet követően tudja közölni az  éves 

elszámolással egyidejűleg. A személyi juttatások tekintetében annyi változás történt, hogy a 

minimálbér 105.000 Ft-ról 110.000 Ft-ra változott, illetve a garantált bérminimum 122.000 

Ft-ról 129.000 Ft-ra változott. A közfoglalkoztatotti munkabér összege változatlanul 79.155 

Ft. A dologi kiadások meghatározásánál a 2015. évi teljesítés adatai lettek figyelembe véve.  

Az idei évben közfoglalkoztatásban 2 főt kíván foglalkoztatni az önkormányzat. Beruházások 

tekintetében a bolt épület külső homlokzat felújítása került betervezésre. Mivel sikerült  

megvásárolni a kommunális gépet, ezért a garázs meghosszabbításával készül egy tároló a gép 

részére. Folytatódik a szőlőhegyben a vízvezeték kiépítésének tervezése és kivitelezése. 

Tartalékként szerepel 9.792.000 Ft az év közben felmerülő előre nem látható, nem tervezett 

kiadásokhoz. Betervezésre került a templomkertben növények pótlása, illetve a templom 

külső tatarozása. Gyep pótlása, illetve további parkolók kialakítása került még betervezésre, 

mivel az idegenforgalmi szezonban eléggé látogatott a település.  

Kérdezi, hogy van-e észrevétel, javaslat a költségvetéssel kapcsolatosan. Megállapítja, hogy 

nincsen, ezért javasolja a 2016. évi költségvetését.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

1/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelete 

 

a 2016. évi költségvetésről  

 

Pék László polgármester: ezen napirenden belül javasolja elfogadni a saját bevételeket, illetve 

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket az elkövetkezendő  

3 évre.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

   8/2016. (II. 12.) 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 
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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: 

                                                              2016.  45.535 ezer Ft 

                                                              2017.  45.730 ezer Ft 

                                                              2018.  45.720 ezer Ft 

        2019.  45.740 ezer Ft 

 

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek:  

                                                              2016. 0 Ft 

                                                              2017. 0 Ft 

                                                              2018. 0 Ft 

                                                              2019. 0 Ft 

 

2.) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet 

módosítása 

 

Pék László polgármester:  a kormányzati funkciók változtak, melyet át kell vezetni a 

szervezeti és működési szabályzaton. Kérdezi, hogy van-e észrevétel. Megállapítja, hogy 

nincsen, ezért javasolja elfogadásra a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

2/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelete 

 

a  Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló  

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

 

3.) 2016. évi közbeszerzési terv elfogadása 

 

Pék László polgármester:  a közbeszerzési tervet minden évben el kell fogadni, az ezzel 

kapcsolatos előterjesztést is mindenki kézhez  kapta. Amennyiben nincsen kérdés, javasolja a 

terv elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

   9/2016. (II. 12.) HATÁROZATA 

 

A 2016. évi közbeszerzési tervről 
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Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény 42.§-a alapján az Önkormányzat, mint ajánlatkérő által 2016. évben 

lefolytatandó közbeszerzési eljárások éves tervét nemleges megjelöléssel jóváhagyja. 

Megbízza a polgármestert, hogy az esetlegesen közbeszerzéssel érintett fejlesztéseket, 

beruházásokat kísérje figyelemmel. 

 

4.) A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa  fenntartásában 

működő Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti  

Szolgálat által biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi  

térítési díjainak véleményezése  

 

Pék László polgármester:  a társulás ülésén a polgármesterek a szociális és gyermekjóléti 

alapellátások intézményi térítési díját már elfogadták. Ezt kell képviselő-testületi szinten is 

megerősíteni.  

 

Tóthné Titz Éva aljegyző: az anyag, amit a képviselők kézhez kaptak, az a társulás által 

megküldött előterjesztés, melyből nem emelték ki az elfogadott verziót. A házi 

segítségnyújtás az előterjesztésnek megfelelően térítésköteles lesz, a társulás elfogadta, hogy 

a térítési díjat 90 %-ban támogatja, ami azt jelenti 10 %-ot átvállalhat az önkormányzat.  

 

Pék László polgármester:  javasolja, hogy a testület vállalja át a 10 %-ot.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

   10/2016. (II. 12.) HATÁROZATA 

 

A szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi  

térítési díjainak meghatározásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tapolca Környéki Önkormányzati 

Társulás Társulási Tanácsa a fenntartásában működő Balaton-felvidéki Szociális, 

Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított szociális és gyermekjóléti 

alapellátások intézményi térítési díjainak meghatározásáról szóló előterjesztést megtárgyalta. 

Az előterjesztésben javasolt térítési díjakat az alábbi mentességekkel, kedvezményekkel 

kiegészítve fogadja el.   

A házi segítségnyújtás tekintetében a társulás által elfogadotton túl, az intézményi térítési 

díjból további 10% kedvezményt biztosít.  

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről szóló határozatot küldje meg a Társulás elnökének 

további intézkedés végett. 

Felelős: Pék László polgármester 

Határidő: 2016. március 5. 
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5.) 2016. évi rendezvényterv elfogadása 

 

Pék László polgármester:  a tervezett rendezvények a májusfa kitáncolás, illetve a falunap. Az 

időpontok tekintetében csak hónapot tudnak meghatározni. A májusfa kitáncolás júniusban a 

falunap pedig augusztusban várható.  

Javasolja a rendezvényterv elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

   11/2016. (II. 12.) HATÁROZATA 

 

2016. évi rendezvényterv elfogadásáról 

 

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

 

 

6.) Alapítványok, egyesületek 2015. évi támogatásának elszámolása 

Pék László polgármester: 2015. évben az önkormányzat az Ábrahámhegyi Polgárőr 

Egyesületet, illetve a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesületet támogatta. Mindkettő szervezet 

a támogatással időben elszámolt, a szolgáltatással mindkettő esetben teljes mértékben 

elégedett az önkormányzat. Javasolja az elszámolás elfogadását a Polgárőr Egyesület 

vonatkozásában. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

   12/2016. (II. 12.) HATÁROZATA 

 

Ábrahámhegy Polgárőr Egyesület támogatásának elszámolásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete, az Ábrahámhegy Polgárőr Egyesület 

(8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.) részére nyújtott, 2015. évre vonatkozó támogatással 

való elszámolást elfogadja. 

Felelős: Pék László polgármester 

Határidő: azonnal 

Pék László polgármester:  a Céh Turisztikai Egyesület vonatkozásában is javasolja az 

elszámolás elfogadását.  

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 

 

   13/2016. (II. 12.) HATÁROZATA 

 

Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület támogatásának elszámolásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület 

(8261 Badacsony, Park u. 14.) részére nyújtott, 2015. évre vonatkozó támogatással való 

elszámolást elfogadja. 

Felelős: Pék László polgármester 

Határidő: azonnal 

 

7.) Ábrahámhegy Polgárőr Egyesület támogatási kérelme  

Pék László polgármester:  a polgárőrök munkájával maximálisan meg van elégedve, a 

települést rendszeresen látogatják, tisztességesen, becsületesen látják el a feladatukat, saját 

szabadidőben.  110.000 Ft összegű támogatást javasol részükre.   

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

   14/2016. (II. 12.) HATÁROZATA 

 

Ábrahámhegy 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 Ábrahámhegy Polgárőr Egyesületet (Székhely: 8256 Ábrahámhegy, 

Badacsonyi u. 13.) (továbbiakban: Egyesület)  egyszeri     110.000 Ft-tal, azaz     Egyszáztízezer 

forinttal támogatja.   

 

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

A támogatás célja: Az Egyesület működési kiadásainak támogatása 

A felhasználás határideje: 2016. december 31. 

Az Egyesület a támogatásról 2017. 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 
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Határidő:  

a megállapodás megkötésére: 2016. március 31. 

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. 

 

 

8.) Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület együttműködési megállapodás  iránti 

kérelme 

Pék László polgármester:  korábban támogatta az önkormányzat az egyesületet, de 

különösebb pozitív dolgot nem kaptak. Amennyiben az önkormányzatnak lehetősége lesz rá, 

akkor támogatja, de az együttműködési megállapodás aláírását nem támogatja, nem szeretne 

elkötelezettséget vállalni. Tehát a  „B” verziót javasolja elfogadásra.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

   15/2016. (II. 12.) HATÁROZATA 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete nem kíván együttműködési 

megállapodást kötni a Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel. 

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesületet 

tájékoztassa. 

Felelős: Pék László polgármester 

Határidő: 2016. március 16. 

 

9.) Kékkút szőlőhegyi részén található ingatlanok vezetékes ivóvízzel való ellátásával 

kapcsolatos döntés meghozatala 

Pék László polgármester:  a vízvezeték kiépítésére tervezési ajánlatok és költségkalkulációk  

kerültek benyújtásra, az ajánlatok közül a Special Bauterv Építőmérnöki Kft ajánlata a 

legszimpatikusabb, teljes mértékben komplett anyagot készítettek el, mely alkalmas az 

engedélyeztetés benyújtására. Javasolja a nevezett cég ajánlatának elfogadását 1.470.000 Ft + 

ÁFA összegben.  

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

   16/2016. (II. 12.) HATÁROZATA 
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A Kékkút, szőlőhegyben történő ivóvízhálózat kiépítéséről 

 

1./ Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kékkút – szőlőhegyben található 

ivóvíz-hálózat tervezésével és engedélyezésre való benyújtásával a Special Bauterv 

Építőmérnöki Kft.-t (8000 Székesfehérvár, Pozsonyi u. 99/A, 1/2) bízza meg az árajánlatában 

szereplő 1.470.000.,- Ft + ÁFA összegben. 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy jelen döntést 

követően a döntés eredményéről a Special Bauterv Építőmérnöki Kft.-t (8000 

Székesfehérvár, Pozsonyi u. 99/A, 1/2) értesítse. 

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a tervezési szerződés 

aláírására és a további, szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: Pék László polgármester 

Határidők: 1./ azonnal 

        2./ legkésőbb 2016. február 15. 

        3./ legkésőbb 2016. március 1., majd folyamatosan.  

 

10.) Kővágóörsi Napköziotthonos Óvoda gyermekétkeztetés térítési díjáról 

szóló rendelet véleményezése 

Pék László polgármester:  az óvodai gyermekétkezést a továbbiakban is a Káli-Gast Kft 

biztosítja. Az elmúlt héten volt az óvodai társulási ülés, az óvodavezető az étkezéssel teljes 

mértékben meg van elégedve, panasz nem volt.  

 

Tóthné Titz Éva aljegyző:  tájékoztatásul elmondja, hogy a rendelet tervezet a nyersanyag árat 

tartalmazza, melyet a szülő fizet.  

Pék László polgármester:  javasolja a térítési díj rendeletet elfogadásra.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

   17/2016. (II. 12.) HATÁROZATA 

 

Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért az előterjesztés szerint Kővágóörs 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének az óvodában nyújtott gyermekétkeztetés 

térítési díjáról és a gyermekétkeztetésben alkalmazható kedvezmény megállapításáról szóló 

4/2012. (III.19.) önkormányzati rendelete módosításával és azt elfogadásra javasolja. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Kővágóörs Község 

polgármesterét értesítse. 

 
Felelős: Pék László polgármester 

Határidő: február 29. 
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11.) Falugondnoki szolgálat továbbképzési terve  

Pék László polgármester:  amennyiben lesz rá mód és lehetőség javasolja, hogy a képviselő-

testület támogassa a falugondnok továbbképzését. 2018. szeptember 30-ig 60 pontot kell 

megszereznie. Amennyiben a testület egyetért,  javasolja a továbbképzési terv „A” verzióját 

elfogadásra.  

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

   18/2016. (II. 12.) HATÁROZATA 
 

A falugondnoki szolgálat 2016. évi továbbképzési terve jóváhagyásáról   

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselőtestülete a falugondnoki szolgálat 2016. évi 

továbbképzési tervét jóváhagyja. 

 

Utasítja a polgármestert, hogy a döntésről a falugondnokot tájékoztassa. 

 

Felelős: Pék László polgármester 

Határidő: azonnal.  

 

12.) Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló  

9/2004.(XII. 02.) önkormányzati rendelete módosítása 

Pék László polgármester:  a vagyon rendeletben át kell vezetni a változásokat, tekintettel arra, 

hogy a 114/2 és 114/3 hrsz-ú ingatlanok értékesítésre kerültek, a 87 hrsz-ú út tulajdonosa az 

önkormányzat lett a 281 hrsz-ú ingatlan területe pedig területszámítási  hiba okán változott. 

Javasolja a vagyon rendelet módosításának elfogadását.   

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

3/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelete 

 

az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 

 29/2004. (XII. 02.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

13.) Háziorvos, védőnő vállalkozó számára nyújtható helyi iparűzési adó 

mentességről szóló rendelet tervezet tartalmának elfogadása  

Pék László polgármester:   támogatja az önkormányzat a háziorvos részére nyújtandó 

iparűzési adó mentesség biztosítását.  
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Tóthné Titz Éva aljegyző: erről már döntött a testület a novemberi ülésén. A rendelet tervezet 

megküldésre került a Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Irodájához és az általuk 

javasolt módosítások kerültek beépítésre a rendelet tervezetbe, melyet újra el kell fogadni.  

Pék László polgármester:   javasolja a rendelet tervezet elfogadását.  

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

   19/2016. (II. 12.) 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 - 

Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Iroda észrevételének megfelelően módosított - 

rendelettervezetben foglaltak szerint.  

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a rendelettervezet Miniszterelnökség Támogatást 

Vizsgáló Irodája részére történő megküldésére. 

 

Felelős: Dr. Szabó Tímea jegyző 

Határidő: 2016. február 29.  

 

14.) Polgármester szabadság ütemezésének jóváhagyása 

Pék László polgármester: komoly mennyiségű szabadságok keletkeztek az előző ciklusból. 

Kérdezi, hogy ezeket most meg lehet váltani, ki lehet fizetni?  

 

Tóthné Titz Éva aljegyző: a jogszabályi változások okán már éves szinten fel kell használni a 

szabadságot, vagy át lehet vinni március 31-ig. Gyakorlatilag lehetetlen ezt a mennyiségű 

szabadságot betervezni, viszont el kell számolni.  

 

Pék László polgármester:  kéri a testületet, hogy az előterjesztésben szereplő szabadság 

kifizetését részére biztosítsák a testület tagjai.  

Javasolja, hogy a 2016. évi szabadságát az alábbi ütemezésben fogadja el a testület: január 10, 

február 10, március 5, április 5,  május 5, június 5, július 10, augusztus 10,  szeptember 2, 

november 4, december pedig 10  nap.  

 

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

tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

   20/2016. (II. 12.) HATÁROZATA 
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A polgármester 2016. évi szabadsága ütemezéséről 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pék László, polgármester 2016. évi 

szabadságának ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

  

 

január 10 nap, február 10 nap,  március 5 nap,  április 5 nap,  május 5 nap, június 5 nap,  július 

10 nap, augusztus 10 nap,  szeptember 2 nap, november 4 nap, december 10 nap.  

 

A Képviselő-testület dönt továbbá arról, hogy Pék László, polgármester előző ciklusban 

(2014. október 12-éig) ki nem adott szabadságát megváltja. 

Felkéri az alpolgármestert, hogy gondoskodjon a szabadságmegváltás kifizetéséről.  

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi, alpolgármester 

Határidő: 2016. március 16.  

 

Pék László polgármester:  megköszöni a részvételt és az ülést 11:30 órakor bezárja.  

 

K.m.f. 

 

 Pék László        Dr. Szabó Tímea  

polgármester             jegyző 

 

 

 

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy: 

 

Tóthné Titz Éva 

aljegyző 

 


