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KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. július 20-án  

11:30 órakor megtartott nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal (Kővágóörs, Petőfi utca 2.) 

 

Jelen vannak: 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 
 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester                                       

Vasáros István képviselő 

 

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző 

Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 

testület 2 fővel határozatképes. Polgármester Úr betegsége okán van távol. A meghívóban 

szereplő napirendeket javasolja kiegészíteni a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület 

támogatási kérelmével.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

  56/2017. (VII. 20.) HATÁROZATA 

 

a 2017. július 20.-i ülés napirendjének elfogadásáról  
 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testület a 2017. július 20-i ülés napirendjét az 

alábbiak szerint elfogadja:  

 

1. Kékkút község településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet megalkotásához 

árajánlat elbírálása 

2. Partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet elfogadása 

3. Településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet megalkotásához települési 

főépítész megbízása  

4. A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló 

önkormányzati rendelet megalkotása 

5. A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal létszámának bővítése egy fő részmunkaidős 

munkavállalóval 

6. Települési önkormányzatok szociális tűzifavásárlásához pályázat benyújtása  

7. Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület támogatási kérelme  
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1. Kékkút község településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet 

megalkotásához árajánlat elbírálása 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester: az arculati kézikönyvvel kapcsolatos 

előterjesztést a testület megkapta, olvasta. Kérdezi, hogy Aljegyző Asszony részéről van-e 

esetlegesen plusz információ.  

 

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző: ez egy kötelező törvényi elem ennek az 

elkészítése. Az arculati kézikönyv megalapozza a településképi rendeletet és ehhez szükséges 

szakértelemmel rendelkező személy, vagy szervezet. Ehhez kapott az önkormányzat 

árajánlatot, mely az előterjesztés része.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester: kérdezi, hogy van-e észrevétel, javaslat. 

Megállapítja, hogy nincsen, ezért javasolja elfogadásra Bárdosi Andrea egyéni vállalkozó 

árajánlatát.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

57/2017. (VII. 20.) HATÁROZATA 

 

Településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet  

megalkotásának árajánlat elbírálása 

 

Kékkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településképi arculati kézikönyv és 

a településképi rendelet megalkotása érdekében beérkezett ajánlat elbírálásáról az alábbi 

döntést hozta: 

 

Bárdosi Andrea Margit egyéni vállalkozó (1146 Budapest, Abonyi u. 8.) ajánlatát fogadja el 

bruttó 600.000 Ft összegben.  

 

Felkéri az alpolgármestert, hogy a vállalkozási szerződést megkösse.  

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester 

Határidő: azonnal.  

 

2. Partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet elfogadása 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester: a rendelet tervezetet megkapta a testület. 

 

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző: erről is mond pár szót. A települési arculati 

kézikönyv és a településképi rendeletnek az eljárási rendjét szabályozza ez a partnerségi 

rendelet. Ez is jogszabályi kötelezettség, hogy rendeletben kell szabályozni, ennek a 

koordinálása többnyire mindig a főépítész feladata, aki ezen rendelet alapján egyeztet, 

fórumot szervez, melyről szóló meghívót el kell helyezni hirdetőtáblán, fel kell tenni a 

honlapra. Meghatározott időintervallumokat figyelembevéve folyik ennek az eljárása. Ez egy 
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általános rendelet akár a HÉSZ módosításakor, akár ezen rendeletek módosításakor ennek a 

figyelembevételével kell eljárni.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester: kérdezi, hogy ebbe lehet bevonni a lakosságot? 

Felkereste egy nyaraló hölgy, aki nyugdíjas építész és nagyon szívesen ebben részt venni.  

 

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző: tulajdonképpen ez egy kötelező egyeztetési 

forma, ebben a rendeletben le van írva, hogy milyen fórumokon történik az egyeztetés, a 

hirdetőfelületeken, Kékkút honlapján és lakossági fórum keretében. Bármely magánszemély, 

szervezet, bejegyzett civil társaság véleményezheti ezekben az időszakokban az anyagot, 

amelyeket az építész iroda majd a település elé tár. Gyakorlatilag senki elől nincsen elzárva, 

hogy az építő ötleteit megossza ezen céggel.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester: amennyiben a cég lead egy anyagrészt, akkor 

meg lehet rá hívni? 

 

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző: gyakorlatilag egy központi hirdetőm ki lesz 

plakátolva, illetve a  honlapon el lesz helyezve, például a fórum meghívója.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester: tehát akkor figyelemmel tudja kísérni? 

 

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző: így van, figyelemmel tudja kísérni és ezeken 

a fórumokon részt vehet, illetve meg van az, hogy hová lehet írásos formában benyújtani 

véleményét, javaslatát. Ezeknek az eljárási részeknek  a jogszabály szerint megvannak a 

lépései, amit a főépítész és a tervező iroda fog folyamatában követni. Tehát mindenki részt 

vehet gyakorlatilag a lakosság 100 %-ában.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester: köszöni a kiegészítést. Javasolja partnerségi 

rendelet elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta :  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

9/2017. (VII. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  

 

a településfejlesztéssel, településrendezéssel  és településkép-érvényesítéssel  

összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól 

 

3. Településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet megalkotásához települési 

főépítész megbízása 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester: kérdezi, hogy ezzel kapcsolatosan van-e 

kiegészítés az Aljegyző Asszony részéről.  

 

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző: ez szintén követi az előzőt, mivel nemcsak 

egy szakértő gárdára van szükség, hanem ehhez kapcsolódóan egy főépítészt is szükséges 

megbízni, aki az egész folyamatot koordinálja.  
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Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester: köszöni a tájékoztatást, javasolja elfogadni a 

főépítész ajánlatát.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

  58/2017. (VII. 20.) HATÁROZATA 

 

Településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet megalkotásának kapcsán 

települési főépítészi feladatok ellátására árajánlat elbírálása 

 

Kékkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településképi arculati kézikönyv és 

a településképi rendelet megalkotásának kapcsán települési főépítészi feladatok ellátására 

beérkezett ajánlat elbírálásáról az alábbi döntést hozta: 

 

- a Hori & Viki Design Kft. (8400 Ajka, Táncsics u. 32.) ajánlatát elfogadja bruttó 

190.500 Ft összegben.  

 

Felkéri az alpolgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére.  

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester 

Határidő: azonnal 

 

4. A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló 

önkormányzati rendelet megalkotása 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester: kérdezi, hogy ezzel kapcsolatosan van-e 

kiegészítés.  

 

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző: korábban vagy külön rendeletben, vagy az 

esetleg a szervezeti és működési szabályzatban volt szabályozva a helyi népszavazásról szóló 

eljárás. Ez a későbbiek folyamán változott a 2013. évi CCXXXVIII. törvény szabályozza a 

helyi népszavazás kezdeményezését és a helyi népszavazásra vonatkozó szabályokat. Egy 

dologban azonban a testületnek kell rendeletet alkotnia, melyben  a népszavazás 

kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számát  kell meghatározni  a törvényben 

szabályozott keretek között, mely nem lehet kevesebb a választópolgárok 10 %-ánál és nem 

lehet több a választópolgárok 25 %-ánál. Tehát ezt szabhatja meg a képviselő-testület, hogy 

mennyi %-ban állapítja meg a helyi népszavazás kezdeményezésére való jogosultságot.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester: kérdezi, hogy erre mi a környező településeken 

a tapasztalat?  

 

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző: jellemzően kistelepülések okán, kevés 

létszám adódik. Nyilván érdemesebb a magasabb %-ot megállapítani.  

 



5 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester: javasolja a 25 % elfogadását. Kéri, hogy aki 

ezzel a százalékkal egyetért, kézfeltartással jelezze.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta :  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

10/2017. (VII. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  

 

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról 

 

5. A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal létszámának bővítése egy fő 

részmunkaidős munkavállalóval 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester: szintén olvasta a testület az előterjesztést,  

kérdezi, hogy van-e kiegészítés. 

 

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző: ennek az előzménye volt az, hogy a közös 

hivatal szervezeti és működési szabályzatát együttes ülés keretében elfogadták a testületek, 

melyben le lett szabályozva, hogy amennyiben egy település a saját feladatai ellátására 

szeretne plusz főt befinanszírozni a közös hivatali létszámba, akkor ennek vállalásával ezt 

megteheti, de ehhez szükséges az összes többi település jóváhagyó nyilatkozata, határozata. 

Az előterjesztéshez képest annyi változott közben, hogy Balatonhenye is megtárgyalta 

egyrészt, hogy vállalja ezt a finanszírozást, és úgy fogadták el  a határozatot, hogy a 

határozott időt 2017. augusztus 1-től 2018. december 31-ig tartó időintervallumban 

állapították meg.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester:  javasolja a határozati javaslat elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

  59/2017. (VII. 20.) HATÁROZATA 

 

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal létszámbővítéséhez  

szükséges költségek biztosításáról  

 

Kékkút Község Önkormányzata jóváhagyja, hogy a Kővágóörsi Közös Önkormányzati 

Hivatal létszáma az adóigazgatás területén jelentkező többlet feladatok, így különösen új 

adónem bevezetése, fokozott adóügyi ellenőrzések, kintlévőségek behajtása céljából 1 fő négy 

órás adóügyi ügyintézővel, határozott időre (2017. augusztus 1. napjától 2018. december 31. 

napjáig) bővítésre kerüljön. 

 

A Képviselő-testület elfogadja, hogy a létszámbővítéssel járó költségeket (munkabér + 

járulékai) a Közös Hivatal költségvetése részére Balatonhenye Község Önkormányzata 
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Képviselő-testülete biztosítja, oly módon, hogy  Kékkút .Község Önkormányzatának 

többletkiadása nem keletkezik.  

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi, alpolgármester 

Határidő: 2017. augusztus 31. 

 

6. Települési önkormányzatok szociális tűzifavásárlásához pályázat benyújtása  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester:  évek óta pályázik ezen támogatásra az 

önkormányzat, az idei évben is be kívánják  nyújtani.  

 

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző: annyi kiegészítése lenne, hogy gépelési hiba 

történt és a pályázat benyújtási  határideje nem augusztus 15., hanem augusztus 25.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester:  javasolja, hogy az önkormányzat éljen ezzel a 

támogatási lehetőséggel és adja be pályázatát.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

  60/2017. (VII. 20.) HATÁROZATA 

 

A települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 

támogatására pályázat benyújtásáról és a vállalt önerő összegéről 

 

Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési önkormányzatok szociális célú 

tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján szociális 

célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásra igényt nyújt be 18 m³ mennyiségben kemény 

lombos tűzifára, melyhez a szükséges önerő összesen 22.860 Ft (18.000 Ft + Áfa). A tűzifa 

szállításából származó költségek az önkormányzatot terhelik. 

  

A pályázatban vállalt szállítás költségeit a Képviselő-testület Kékkút Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében 

meghatározott tartalékkerete terhére biztosítja. A Képviselő-testület a pályázati adatlap 

tartalmával, az abban foglalt nyilatkozattal egyetért.  

A Képviselő testület felhatalmazza az alpolgármestert a pályázati adatlap aláírására és a 

pályázat benyújtására. 

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi, alpolgármester 

Határidő: 2017. augusztus 25. 
 

7. Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület támogatási kérelme  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester:  előzőekben már beszéltek erről a támogatásról, 

javasolja az egyesület részére 100.000 Ft összegű támogatás megállapítását.  
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Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

  61/2017. (VII. 20.) HATÁROZATA 
 

Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület támogatása 
 

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: régiójáró busz működésének támogatása 

A felhasználás határideje: 2017. december 31. 

Az Egyesület a támogatásról 2018. január 31.-ig köteles elszámolni. 

A támogatási cél kormányzati funkciója: 011130 Önkormányzatok és önkormányzati 

hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 

 

Utasítja az alpolgármestert, hogy fenti támogatásról a Képviselő-testület döntésének 

megfelelő tartalommal kössön megállapodást az Egyesülettel, ami terjedjen ki az Ör. 4. § (2) 

bekezdésében meghatározottakra.  

Utasítja az alpolgármestert, hogy a megállapodás megkötését követően intézkedjen fenti 

összeg kifizetéséről. 

Utasítja az alpolgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról 

számoljon be a Képviselő-testületnek. 

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi, alpolgármester 

Határidő:  

- a megállapodás megkötésére: 2017. augusztus 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. 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester: megköszöni az ülésen való részvételt és 11:50 

órakor bezárja.  

 

K.m.f. 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi      Tóthné Titz Éva  

       alpolgármester        jegyzőt helyettesítő aljegyző 


