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KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. február 15-én  

14:00 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 

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 meghívóban szereplő napirendek 

elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

   3/2017. (II. 15.) HATÁROZATA 

 

a 2017. február 15.-i ülés napirendjének elfogadásáról  
 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testület a 2017. február 15-i ülés napirendjét az 

alábbiak szerint elfogadja: 

 

1.) A 2017. évi költségvetésről szóló rendelet elfogadása 

2.) 2017. évi közbeszerzési terv elfogadás 

3.) 2017. évi rendezvényterv 

4.) Polgármesteri illetmény, alpolgármesteri tiszteletdíj megállapítása 

5.) Helyi adókról szóló rendelet  módosítása  

6.) Szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet módosítása  
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7.) Közterületek használatáról szóló rendelet módosítása  

8.) Polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása 

9.) Főépítészi feladatok ellátására érkezett ajánlat elbírálásáról 

10.) Egyesületek 2016. évi támogatásának elszámolása 

11.) Ábrahámhegy Polgárőr Egyesület 2017. évi támogatás iránti kérelme 

12.) Az Óvodában nyújtott gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló önkormányzati 

rendelet módosításának elfogadási javaslat 

13.) Falugondnoki szolgálat továbbképzési terve  

14.) Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat 

által biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési 

díjainak véleményezése 

15.) Településrendezési eszközök készítéséhez partnerségi egyeztetés szabályai 

16.) Tájékoztatás településképi rendelet és az arculati kézikönyv készítési 

kötelezettségről, valamint a Balaton törvény 2017. évi felülvizsgálatáról 

 

Pék László polgármester: ismerteti a lejárt határidejű határozatokról készült jelentést és azt 

javasolja elfogadásra.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

4/2017. (II. 15.) HATÁROZATA 
 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról készült 

jelentést elfogadja.  

 

1.) A 2017. évi költségvetésről szóló rendelet elfogadása 

 

Pék László polgármester: ismerteti az előterjesztést, mely szerint az Önkormányzat 

gazdálkodása stabil, tartozása nincsen, hitelfelvételre nem szorul. A táblázatokban minden 

tétel alaposan ki van dolgozva, áttekinthető. Betervezésre kerültek azok az összegek is, akiket 

az Önkormányzat támogatni fog, ilyen az Ábrahámhegyi Polgárőr Egyesület, illetve a Céh 

Turisztikai Egyesület. Továbbá törvényi szinten rendezték a polgármesterek bérét, így az 

alpolgármester asszony tiszteletdíját is tudják rendezni, és ezek is betervezésre kerültek. 

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

nincsen, ezért javasolja a rendelet elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

1/2017. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 

A 2017. évi költségvetésről  
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Dr. Szabó Tímea jegyző: ezen a napirenden belül szükséges elfogadni a saját bevételeket, 

illetve az adósságot keletkeztető ügyleteket az elkövetkezendő három évre.  

 

Pék László polgármester: javasolja elfogadásra a Jegyző Asszony által elmondottakat.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

5/2017. (II. 15.) 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 

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: 

                                                              2017.  57.825.000 Ft 

                                                              2018.  57.700.000 Ft 

                                                              2019.  57.600.000 Ft 

        2020.  57.600.000 Ft 

 

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek:  

                                                              2017. 0 Ft 

                                                              2018. 0 Ft 

                                                              2019. 0 Ft 

                                                              2020. 0 Ft 

 

 

2.) 2017. évi közbeszerzési terv elfogadása 

 

Pék László polgármester: az önkormányzatnak semmi olyan beszerzése, illetve beruházása 

nem lesz az év során, ami a törvény hatálya alá esne, így a tervet nemleges megjelöléssel 

javasolja jóváhagyni.  

 

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 
 

6/2017. (II. 15.) HATÁROZATA 
 

A 2017. évi közbeszerzési tervről 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény 42.§-a alapján az Önkormányzat, mint ajánlatkérő által 2017. évben 

lefolytatandó közbeszerzési eljárások éves tervét nemleges megjelöléssel jóváhagyja. 

Megbízza a polgármestert, hogy az esetlegesen közbeszerzéssel érintett 

fejlesztéseket, beruházásokat kísérje figyelemmel. 

 

Felelős: Pék László polgármester 

Határidő: folyamatos  

 

3.) 2017. évi rendezvényterv 
 

Pék László polgármester: a rendezvénytervbe a már megszokott kettő rendezvény került, az 

egyik május hónapban a májusfa kitáncolás, illetve augusztusba a falunap. Javasolja 

elfogadásra.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

7/2017. (II. 15.) HATÁROZATA 
 

rendezvényterv elfogadásáról 

 

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

 

4.) Polgármesteri illetmény, alpolgármesteri tiszteletdíj megállapítása 
 

Pék László polgármester: a kormány rendezte a polgármesterek bérét. Az előterjesztésben 

szereplő táblázat tartalmazza az összeget az 500 fő alatti települések vonatkozásában. 

Főállású polgármester esetében az illetmény 299.151 Ft, és ehhez tartozik 44.873 Ft összegű 

költségtérítés. Jelzi a döntéshozatalban való érintettségét.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester: javasolja, hogy a polgármestert az illetmény 

megállapítására vonatkozó döntéshozatalból ne zárja ki a testület.  

 

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

és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  
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KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

8/2017. (II. 15.) HATÁROZATA 

 

döntéshozatalból történő kizárásról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármesteri illetmény 

megállapítására vonatkozó döntéshozatalból Pék László polgármestert  nem zárja ki.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester: javasolja a polgármester által imént elmondott 

illetmény, illetve a hozzá tartozó költségtérítés elfogadását.  

 

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

és  1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

9/2017. (II. 15.) HATÁROZATA 

 

A polgármester illetményének megállapításáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pék László, polgármester illetményét a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 

Mötv.) 71. § (4) bekezdés a) pontja alapján 2017. január 1-jétől havi 299. 151  Ft-ban állapítja 

meg.  

A polgármester az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján havonta 44. 873 Ft - illetménye 15 %-

ának megfelelő - összegű költségtérítésre jogosult.  

Utasítja az alpolgármestert, hogy intézkedjen a polgármester járandóságai havi 

rendszerességgel történő kifizetése iránt. 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi, alpolgármester 

Határidő: azonnal 

 

Pék László polgármester: az alpolgármester asszonynak javasol megállapítani 134.618 Ft 

összegű tiszteletdíjat, illetve 20.193 Ft összegű költségtérítést.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester: jelzi érintettségét.  

 

Pék László polgármester: javasolja, hogy a döntéshozatalból ne zárják ki az alpolgármester 

asszonyt.  

 

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

és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  
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KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

10/2017. (II. 15.) HATÁROZATA 

 

döntéshozatalból történő kizárásról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alpolgármesteri tiszteletdíj 

megállapítására vonatkozó döntéshozatalból Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármestert nem 

zárja ki.  

 

Pék László polgármester: javasolja az előbb említett összegek elfogadását az alpolgármester 

asszony részére.  

 

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

és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  

 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

11/2017. (II. 15.) HATÁROZATA 

 

az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kardosné Csaba Gyöngyi, alpolgármester 

tiszteletdíját a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) 80. § (2) bekezdése alapján 2017. január 1-jétől havi 134.618 Ft-ban (a 

társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 90 %-ának megfelelő összeg) állapítja meg.  

Az alpolgármester az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján havonta 20.193 Ft - tiszteletdíja 15 

%-ának megfelelő - összegű költségtérítésre jogosult.  

Utasítja a polgármestert, hogy intézkedjen az alpolgármester járandóságai havi 

rendszerességgel történő kifizetése iránt. 

 

Felelős: Pék László, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

5.) Helyi adókról szóló rendelet  módosítása  

 

Pék László polgármester:  tulajdonképpen azt kell megszavazni, hogy a védőnő és doktornő 

mentesül az iparűzési adó fizetése alól?  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző: ezt a testület már megszavazta, hogy biztosítja a háziorvos számára 

az iparűzési adó alóli mentességet. Ez a korábbiakban az uniós jogszabályok szerint 

úgynevezett de minimis támogatásnak minősült, és emiatt a rendeletben sok mindent be 

kellett építeni, és idei évtől úgy módosult a  magasabb szintű jogszabály, hogy ez már nem de 

minimis támogatás, így az erre vonatkozó részeket hatályon kívül kell helyezni.  

A kedvezmény a háziorvos számára természetesen marad.  
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Pék László polgármester: tehát törvényi változás okán szükséges a módosítás. Javasolja, 

hogy aki a Jegyző Asszony által elmondottakkal egyetért, kézfeltartással jelezze.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

2/2017. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 

a helyi adókról szóló 6/2014. (X. 15.)  

önkormányzati rendelete módosításáról  

 

 

6.) Szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet módosítása 

 

Pék László polgármester: rendelet gyakorlati alkalmazása során felmerült kérdések okán 

szükséges módosítani a szociális rendeletet. Javasolja a módosítás elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta: 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

3/2017. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
 

 az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló   

4/2015.(II.28.)  önkormányzati rendelete módosításáról 
 

7.) Közterületek használatáról szóló rendelet módosítása 
 

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

vonatkozásában.  

 

Dr.  Szabó Tímea jegyző:  a közterületek filmforgatás célú  használatáról szól, ami nem 

olyan gyakori ezen települések életében. A rendeletbe beépítésre került a központilag 

meghatározott díj, de azt nem szabadott volna, mivel az magasabb szintű jogszabályban van, 

így ezeket a díjakat szükséges hatályon kívül helyezni.  

 

Pék László polgármester: a Jegyző Asszony által elmondottak alapján 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 
 

4/2017. (II. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
 

a közterületek használatáról szóló 15/2006. (XII. 27.)  

önkormányzati rendelete módosításáról 
 

8.) Polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása 
 

Pék László polgármester: tájékoztatja a testületet, hogy az előző évről is maradt 

szabadsága, így összesen 87 napról kell dönteni. Úgy osztotta el, hogy márciusban 3, 

áprilisban 4 napot kíván igénybe venni, májustól-decemberig pedig havi 10 napot. Javasolja 

az ismertetett ütemezést elfogadni.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

12/2017. (II. 15.) HATÁROZATA 
 

A polgármester 2017. évi szabadsága ütemezéséről 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pék László, polgármester 2017. évi 

szabadságának ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

- március: 4 nap, április: 3 nap, májustól-decemberig: havonta 10  nap.  

 

9.) Főépítészi feladatok ellátására érkezett ajánlat elbírálásáról 
 

Pék László polgármester: a Helyi Építési Szabályzathoz szükséges egy főépítész bevonása. 

Horiterv Kft részéről érkezett ajánlat 250.000 Ft + ÁFA összegben. Ezt sajnos nem lehet 

kikerülni, ez a településrendezési tervvel együtt jár. Javasolja, hogy aki az árajánlattal 

kapcsolatosan egyetért, kézfeltartással jelezze.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

13/2017. (II. 15.) HATÁROZATA 

 

Főépítészi feladatok ellátására érkezett ajánlat elbírálásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településrendezési eszközök 

véleményezése kapcsán, a főépítészi feladatok ellátása érdekében beérkezett ajánlat 

elbírálásáról az alábbi álláspontot alakította ki: 
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A Horiterv Kft (8400 Ajka, Táncsics M. u. 32.) árajánlatát 250.000 Ft + ÁFA összegben 

elfogadja.  

 

Felhatalmazza a polgármestert a főépítészi feladatok ellátására vonatkozó szerződés 

megkötésére.  

 

Felelős: Pék László polgármester 

Határidő: azonnal. 

 

 

10.) Egyesületek 2016. évi támogatásának elszámolása 

 

 

Pék László polgármester:  az Ábrahámhegyi Polgárőr Egyesülettől megérkezett a 2016. évi 

támogatásról való elszámolás. Javasolja az elszámolás elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

14/2017. (II. 15.) HATÁROZATA 

 

Ábrahámhegy Polgárőr Egyesület támogatásának elszámolásáról 

 
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete, az Ábrahámhegy Polgárőr Egyesület 

(8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.) részére nyújtott, 2016. évre vonatkozó 

támogatásának elszámolásáról szóló beszámolóját megismerte, azt elfogadja. 

 

Felelős: Pék László polgármester 

Határidő: azonnal. 

 

11.) Ábrahámhegy Polgárőr Egyesület 2017. évi támogatás iránti kérelme 

 

Pék László polgármester: az idei évre vonatkozóan is benyújtotta az egyesület támogatás  

iránti kérelmét. Február 11-én volt a zárszámadási közgyűlése az egyesületnek, melyen részt 

vett, és biztosította őket az idei évi támogatásról. Rendszeresen jönnek a településre, az 

együttműködés nagyon jó a lakosság, illetve az Önkormányzat is meg van elégedve a 

tevékenységükkel. Javasolja 2017. évre is a 110.000 Ft összegű támogatás megállapítását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

15/2017. (II. 15.) HATÁROZATA 
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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: 2017. december 31. 

Az Egyesület a támogatásról 2018. 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 

Határidő:  

- a megállapodás megkötésére: 2017. 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. 

 

 

12.) Az Óvodában nyújtott gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló önkormányzati 

rendelet módosításának elfogadási javaslat 

 

Pék László polgármester: a vállalkozó április 1-től áremelkedést kíván érvényesíteni.  

A társulás részéről elfogadásra került az áremelkedés.  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző: az előterjesztés kiküldésekor a diétás étkezésre vonatkozó ajánlat 

még nem érkezett meg, így az a rendelet tervezetben kipontozásra került. Időközben 

megérkezett az ajánlat, melynél a nyersanyag költség nem emelkedett, így annak a térítési díja 

nem változna, csak az alapétkezésé.  

 

Pék László polgármester: javasolja a rendelet tervezet  jóváhagyását.  

 

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 

 

16/2017. (II. 15.) HATÁROZATA 

 

Kékkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvodában nyújtott étkeztetés 

térítési díjáról szóló rendelet módosítását az előterjesztés és az ismertettek szerint elfogadásra 

javasolja.  

 

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

Polgármesterét értesítse. 

 

Felelős: Pék László polgármester 

Határidő: 2017. február 21. 

 

 

13.)Falugondnoki szolgálat továbbképzési terve  

 

Pék László polgármester: az idei évben is lesz továbbképzésre lehetősége a falugondnoknak. 

Javasolja, hogy ebben támogassa a testület.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

17/2017. (II. 15.) HATÁROZATA 

 
A falugondnoki szolgálat 2017. évi továbbképzési terve jóváhagyásáról   

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a falugondnoki szolgálat 2017. évi továbbképzési 

tervét jóváhagyja. 

 

Utasítja a polgármestert, hogy a döntésről a falugondnokot tájékoztassa. 

 

Felelős: Pék László polgármester 

Határidő: folyamatos. 

 

 

14.)Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által 

biztosított szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjainak 

véleményezése 

 

 

Pék László polgármester: a kistérségtől megkapta az önkormányzat a térítési díjakkal 

kapcsolatos anyagot. Kékkút kettő szolgáltatásban vesz részt a házi segítségnyújtásban, 

valamint a család és gyermekjóléti szolgálatban.  

Dr. Szabó Tímea jegyző: a szociális étkeztetés vonatkozásában nem jelentős a változás. A 

házi segítségnyújtásnak az idei évtől kettő formája van, az egyik 100-200 Ft-os térítési díjú, a 

másik formája viszont 1000 Ft-os tétel. Tájékozódott az intézményvezető asszonytól, és 
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Kékkúton a szociális segítés körébe tartozó ellátott jelenleg nincsen. Tavalyi évben úgy 

döntött a testület, hogy a házi segítségnyújtásnál azt a térítési díjat, amit fizetni kell, azt 

átvállalja. A társulás 90 %-os mentességet biztosított mindenkinek a tavalyi évben. Az idei 

évtől többféle jövedelem kategória van, 109 és 258 forintba kerül a házi segítségnyújtásnak ez 

a személyi gondozás formája.  

 

Pék László polgármester: az Önkormányzat az idei  évtől is átvállalja.  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző: tehát a személyi gondozás térítési díját vállalja át az 

Önkormányzat.  

 

Pék László polgármester: javasolja elfogadásra.  

 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

18/2017. (II. 15.) 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 keretében nyújtott személyi gondozás tekintetében a társulás által 

elfogadotton túl, az intézményi térítési díjból további, az alábbiakban meghatározott mértékű 

kedvezményt biztosít: 

a) a nyugdíjminimum 250 %-áig terjedő jövedelem esetében 8,5 %; 

b) a nyugdíjminimum 250 %-ánál magasabb, a nyugdíjminimum 300 %-áig terjedő jövedelem 

esetében 11, 5 % 

c) a nyugdíjminimum 300 %-ánál magasabb, a nyugdíjminimum 350 %-áig terjedő jövedelem 

esetében 15,5 % 

d) a nyugdíjminimum 350 %-a fölötti jövedelem esetében 20 % . 

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

további intézkedés végett. 

Felelős: Pék László polgármester 

Határidő: 2017. március 20.  

 

 

15.) Településrendezési eszközök készítéséhez partnerségi egyeztetés szabályai 

 

Pék László polgármester: a helyi építési szabályzat kapcsán szükséges megállapítani a 

partnerségi egyeztetés szabályait. Javasolja elfogadásra.  
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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 

 

19/2017. (II. 15.) HATÁROZATA 

 

A partnerségi egyeztetés szabályairól 

 

Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a határozat mellékletét képező 

településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályait, 

mely szabályokat alkalmazni kell a tervezés tárgyától függően a településfejlesztési 

koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök készítése 

vagy módosítása során történő véleményezési eljárások lefolytatásakor. 

 

 

16.)Tájékoztatás településképi rendelet és az arculati kézikönyv készítési 

kötelezettségről, valamint a Balaton törvény 2017. évi felülvizsgálatáról 

 

Pék László polgármester: a településrendezési tervet készítő cégtől már tájékozódott arról, 

hogy egy arculati kézikönyvet kell készíteni, mely nincsen teljesen kikristályosodva, hogy mi 

ennek a tematikája. Javasolja, hogy aki ezt a tájékoztatást tudomásul vette, kézfeltartással 

jelezze.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

20/2017. (II. 15.) HATÁROZATA 

 

Településrendezéssel kapcsolatos tájékoztatásról  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településképi rendelet és az arculati 

kézikönyv készítési kötelezettségről, valamint a Balaton törvény 2017. évi felülvizsgálatáról 

szóló tájékoztatást tudomásul vette. 

 

 

Pék László polgármester: megkérdezi, hogy van-e egyéb észrevétel, javaslat, kérés. 

Megállapítja, hogy nincsen,  megköszöni a részvételt és ülést 14:30 órakor bezárja.  

 

 

K.m.f. 

 

 

 Pék László  Dr. Szabó Tímea 

polgármester  jegyző 


