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KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

Ikt.szám: 631-6/2016/K.  

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 29-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 Gyöngy alpolgármester                                       

Vasáros István képviselő 

 

Tanácskozási joggal megjelent:  
 

Dr. Szabó Tímea   jegyző 

Pappné Czilli Orsolya  pénzügyi ügyintéző   

Csik Tímea   jegyzőkönyvvezető 

 

 

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

teljes létszámban jelen van, így határozatképes. Javasolja a meghívó szerinti napirend 

elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

   69/2016. (XI. 29.) HATÁROZATA 

 

a 2016.  november 29.-i ülés napirendjének elfogadásáról  
 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testület a 2016. november 29-i ülés napirendjét az 

alábbiak szerint elfogadja:  

 

1.) 2016. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása 

2.)  Szociális tűzifa juttatásról önkormányzati rendelet alkotása  

3.) 2017. évi munkaterv elfogadása  
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4.) 2017. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadása  

5.) Köveskál Védőnői Szolgálat működési engedély ügye  

 

 

Pék László  polgármester: ismerteti a lejárt határidejű határozatokról készült jelentést. 

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 

 

   70/2016. (XI. 29.) HATÁROZATA 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról készült 

jelentést elfogadja.  

 

1.) 2016. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása 

 

Pék László  polgármester: ismerteti a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó 

előterjesztést. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a biztosító által a kár kifizetése megtörtént 

370.000 Ft összegben. Iparűzési adó bevétel jelentősebb összegű 11 millió forint. 

Adósságkonszolidációban részt nem vett települések támogatására nyújtottak be pályázatot, 

melyen 1,5 millió forintot nyert az önkormányzat,  melyből a 037/2. helyrajzi számú útnak a 

vízelvezetését tervezik megvalósítani. Kérdezi, hogy van-e észrevétel a költségvetés 

módosításával kapcsolatban. 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 :  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

13/2016. (XII. 12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  

 

a 2016. évi költségvetésről szóló 

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

 

2.) Szociális tűzifa juttatásról önkormányzati rendelet alkotása 

 

Pék László polgármester:  megkéri a Jegyző Asszonyt, hogy e napirend vonatkozásában 

nyújtson tájékoztatást.  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző:  a lényeg az, hogy az idei évben a korábbiakhoz képest jóval 

nagyobb mennyiségű – 20 köbméter – tűzifáról van szó, melynek az értéke összesen 355.000 

Ft. Rendeletet kell arról alkotni, hogy ki az, aki jogosult erre a szociális tűzifára, de azért van 

némi megkötés, mert a pályázati felhívás mondja meg azt, hogy ki az, akit előnyben kell 
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részesíteni. Különféle támogatásokban részesülőkről van szó, ilyen az aktív korúak 

ellátásában, települési támogatásban részesülők, illetve halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermeket nevelő családok, akiket előnyben kell részesíteni. Viszont  a  határt, hogy ki az, aki 

jogosult rá, azt a Képviselő-testület határozza meg. Ez úgy került a tervezetbe, hogy akinél az 

egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 80.000 Ft-ot. A beadási határidőként a kiküldött 

tervezetben december 16. napja szerepel, ezt azért jó lenne kitolni december 23. napjára, hogy 

több idő legyen a kérelmek beadására.  

 

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

nincsen, ezért javasolja a Jegyző Asszony által elmondottak figyelembevételével a rendelet 

elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta :  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

14/2016. (XII. 12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  

 

szociális célú tűzifa juttatásról 

 

3.) 2017. évi munkaterv elfogadása  

 

Pék László polgármester:   a 2017. évi  munkaterv tervezetét mindenki kézhez kapta, havi 

bontásban tartalmazza a tervezett üléseket, illetve tárgyalandó napirendeket.  Kérdezi, hogy 

van-e észrevétel. Megállapítja, hogy nincsen, ezért javasolja, hogy aki el tudja fogadni a 2017. 

évi munkatervet, kézfeltartással jelezze.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

   71/2016. (XI. 29.) HATÁROZATA 
 

A 2017. évi munkatervről 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. évi munkatervet elfogadja.  

 

Felelős: Pék László, polgármester  

Határidő: a munkatervben meghatározottak szerint 

 

4.) 2017. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadása  

 

Pék László polgármester:  a belső ellenőr Kövessiné Müller Katalin, aki részletezte, hogy a 

jövő évi ellenőrzés mire fog irányulni. Kérdezi, hogy ezzel kapcsolatban van-e hozzászólás, 

észrevétel. Javasolja elfogadni a tervet.  
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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 

 

   72/2016. (XI. 29.) HATÁROZATA 
 

A 2017. évi belső ellenőrzési tervről 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. évre vonatkozó belső ellenőrzési 

tervét jóváhagyja. 

 

Felelős: Pék László polgármester 

Határidő: a tervben meghatározottak szerint 

 

5.) Köveskál Védőnői Szolgálat működési engedély ügye 
 

Pék László polgármester: megkéri a Jegyző Asszonyt, hogy pár mondatban ismertesse a 

napirendet, ami bonyolultnak tűnik, de egyszerű dolog.  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző: gyakorlatilag arról van szó, hogy 7 településsel közösen működik a 

védőnői szolgálat Köveskál központtal, úgy, hogy van egy telephely Kővágóörsön, ahová 

járnak a kővágóörsi és a kékkúti gyermekek, kismamák, illetve a zánkai Ifjúsági Központban 

levő iskolának a védőnői feladatát is ez a szolgálat látja el. Az az oka ennek a nagy 

egységnek, hogy bizonyos alappontszámnak meg kell lennie ahhoz, hogy létrejöhessen egy 

ilyen szolgálat. Semmi más változás nem történt, csak az, hogy Kővágóörsön a jelenlegi 

védőnői fogadóhelyiség helyett egy másikat alakított ki a Képviselő-testület, és emiatt 

szükséges gyakorlatilag új  működési engedélyt kérni, viszont akkor az összes alapfeltétel 

meglétét vizsgálják. Többek között volt hiány az alapvető feladatellátási megállapodásban is, 

amelyek elkészültek, egyeztetve van a vezető védőnővel is, így gyakorlatilag ha ez 

elfogadásra kerül, illetve minden testület jóváhagyja, utána be lehet adni az új működési 

engedély kérelmet. A 

 hivatali épület végében kerül elhelyezésre az új védőnői tanácsadó helyiség.  

 

 Pék László polgármester:   a Jegyző Asszony által elmondottak figyelembevételével javasolja 

elfogadni a határozati javaslatot.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

   73/2016. (XI. 29.) HATÁROZATA 
 

a Köveskál Védőnői Szolgálat működési engedély kérelméről 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Köveskál Védőnői Szolgálat működési 

engedély visszavonási kérelmét és egyúttal új működési engedély kérelem benyújtását, az 
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egészségügyi feladat ellátási megállapodást, valamint a megbízási szerződést az iskola-

egészségügyi védőnői feladatra az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Köveskál Község Polgármesterét azzal, hogy valamennyi 

érintett önkormányzat képviselő-testületének kedvező döntése esetén kezdeményezze a 

területi ellátási kötelezettséggel rendelkező Védőnői Szolgálat működési engedélyének 

visszavonását, egyúttal új működési engedély kérelem benyújtását és finanszírozási 

szerződésének módosítását. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Feladatellátó Köveskál Község Önkormányzat 

Polgármesterét, a működési engedély kérelem benyújtásához szükséges szolgáltatási 

szerződések aláírására. 

Képviselő-testület megbízza a polgármestert azzal, hogy a szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 

 

Felelős: Pék László, polgármester 

Határidő: 2016. december 30. 

 

 Pék László polgármester:   megköszöni a részvételt a nyilvános ülést 15:30 órakor bezárja.  

A képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját.  

 

K.m.f. 

 

 

Pék László  Dr. Szabó Tímea 

polgármester  jegyző 

 

 


