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KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

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

10:00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: Kékkút Község Önkormányzata hivatali helyisége. (Kékkút, Fő u. 5.) 

Jelen vannak: 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 
 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester                                       

Vasáros István képviselő 

 

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző 

Kissné Pintér Ágnes pénzügyi ügyintéző 

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 napirendet javasolja kiegészíteni az iskolai körzethatár véleményezésével.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

  67/2017. (IX. 20.) HATÁROZATA 

 

a 2017. szeptember 20-i ülés napirendjének elfogadásáról  
 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. szeptember 20-i ülés napirendjét 

az alábbiak szerint elfogadja:  

 

1.) Kékkút Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása  

2.) Köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól szóló 

önkormányzati rendelet módosítása  

3.) Viziközmű szolgáltatás 2018-2032. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének 

elfogadása 

4.) Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata  

5.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évre 

6.) Polgármester illetményének megállapítása  

7.) Tájékoztató a temetővel kapcsolatos ellenőrzésről  

8.) Iskolai körzethatár véleményezése 
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Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester: a napirendek megtárgyalása előtt elmondja, 

hogy eddig a szülők a gyermekek óvodába és iskolába szállítását magán úton oldották meg. 

Most már ezt a feladatot a falugondnoki busszal látja el az önkormányzat. Salföld 

Önkormányzatával a tavalyi évre volt egy megállapodás a gyermek szállítással kapcsolatosan, 

mely közös megegyezéssel megszüntetésre került, mivel több gyermek jár óvodába, illetve 

iskolába. Jelen pillanatban négy óvodás és három iskolás gyermek veszi igénybe a buszt.  

Továbbá ismerteti a lejárt határidejű határozatokról készült jelentést, melyet javasol 

elfogadásra.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

  68/2017. (IX. 20.) HATÁROZATA 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról készült 

jelentést elfogadja. 

 

 

1.) Kékkút Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester: a költségvetési rendelet módosításával 

kapcsolatos anyagot a testület megkapta. Kérdezi, hogy van-e észrevétel, kérdés. 

Megállapítja, hogy nincsen, ezért javasolja a rendelet módosítást elfogadásra.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

11/2017.  (IX. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 

a 2017. évi költségvetésről szóló 

1/2017. (II. 25.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

2.) Köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól szóló 

önkormányzati rendelet módosítása 

  

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

észrevétel.  

 

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző: tájékoztatásul elmondja, hogy a rendeletnek 

tartalmaznia kell a nyitvatartási időt. A hivatal az ehhez szükséges rendelet módosítást 

előkészítette, javaslatként a 8-20 óráig történő látogathatóságot írt be.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester: a módosítást elfogadhatónak tartja, javasolja a 

temető rendelet módosítását az elhangzottak szerint elfogadni.  
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Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

12/2017.  (IX. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 

a köztemető rendjéről, használatának és igénybevételének szabályairól szóló 

11/2014.(XII.16.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

 

3.) Viziközmű szolgáltatás 2018-2032. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési 

Tervének elfogadása 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester:  szintén megkapta a testület, kérdezi, van-e 

hozzáfűzni való.  

 

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző: az előterjesztett anyagban szerepel, hogy a 

DRV elkészítette  a Gördülő Fejlesztési Tervet, melyre a testület megbízta és ennek az 

elfogadását kéri. Továbbá elmondja, hogy a határozati javaslat b.) pontja tartalmazza azt, 

hogy a tervben meghatározott munkákat az önkormányzat a DRV-től rendeli meg.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester:  köszöni a tájékoztatást, javasolja a terv 

elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

  69/2017. (IX. 20.) HATÁROZATA 

 
Kékkút a DRV_S_224 kódszámú víziközmű-rendszerre vonatkozó 2018-2032. évi gördülő 

fejlesztési terv elfogadásáról valamint a 2018. évi munkálatok megrendeléséről 

 

a. Kékkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a DRV_S_224 

kódszámú Kékkút település Ellátásért Felelőse a Regionális Vízmű Zrt. által 2018 – 

2032 időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja. 

b. Kékkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint DRV_S_224 kódszámú 

Kékkút település Ellátásért Felelőse a Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott, 

2018. évre vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt-től megrendeli (rendkívüli helyzetből 

adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig: 250 000 Ft, 2 db Flygt 

CP 3057 260 HT, 2,0 kW teljesítményű szivattyú beszerzése Ke-2-es átemelőbe: 

740 000 Ft) 

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester 
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Határidő: 2017. szeptember 25. 

 

4.) Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester: a program felülvizsgálatára vonatkozó 

előterjesztést a testület megkapta.  

 

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző: kétévente kell felülvizsgálni a helyi 

esélyegyenlőségi programot. Ehhez elkészült az aktualizált helyzetelemzés. 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester: javasolja elfogadásra a határozati javaslatot.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

  70/2017. (IX. 20.) HATÁROZATA 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programját 

áttekintette. Az áttekintést követően a HEP nem változott, az intézkedések időarányos 

megvalósulása megtörtént, azokat a képviselő-testület elfogadta, a HEP-et változatlan 

formában jóváhagyja. 

 

Utasítja az alpolgármestert, hogy az áttekintésről hozott határozatot küldje meg a  Szociális és 

Gyámügyi Főigazgatóság Veszprém Megyei Kirendeltsége (8200 Veszprém, Hoffer Ármin 

sétány 2.) számára.  

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi, alpolgármester 

Határidő: 2017. szeptember 30. 

 

5.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évre 

 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester: javasolja, hogy csatlakozzon az önkormányzat 

az ösztöndíj rendszerhez.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

  71/2017. (IX. 20.) HATÁROZATA 

 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati  

Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról 
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Kékkút Község Önkormányzata elhatározza, hogy csatlakozik a hátrányos helyzetű 

felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására 

létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi 

fordulójához.  

Kijelenti, hogy a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat 

kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és 

kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során 

maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására és 

felkéri, hogy azt az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére küldje meg.  

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi, alpolgármester 

Határidő: 2017. október 2. 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester:  javasolja a pályázati kiírások elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

  72/2017. (IX. 20.) HATÁROZATA 

 

A Bursa Hungarica pályázati kiírások jóváhagyásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bursa Hungarica pályázati kiírásokat 

jóváhagyja.  

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati kiírásokat tegye közzé. 

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi, alpolgármester 

Határidő: 2017. október 3.  

 

6.) Polgármester illetményének megállapítása  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester:  a kerekítés okán kell újra döntést hozni a 

polgármester illetménye vonatkozásában. 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 

 

  73/2017. (IX. 20.) HATÁROZATA 

 

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

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

Mötv.) 71. § (5) bekezdése alapján 2017. január 1-jétől havi 299.200 Ft-ban állapítja meg.  

A polgármester az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján havonta 44.873 Ft – illetményének 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. 

 

7.) Tájékoztató a temetővel kapcsolatos ellenőrzésről  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester:  temető térképet szükséges készíteni, illetve a 

nyitvatartási időt kell feltüntetni a bejáraton.  

 

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző: szeptember 1. és december 31. között 

ellenőrzik a temető fenntartását, a jogszabályi kötelezettségek betartását. 2014-ben volt egy 

ilyen ellenőrzés, ebben a tájékoztatóban az került bemutatásra, hogy akkor mit állapítottak 

meg, azóta mit sikerült megvalósítani és még milyen feladat hárul az önkormányzatra.  

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

  74/2017. (IX. 20.) HATÁROZATA 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a temető ellenőrzésével kapcsolatos 

tájékoztatót tudomásul vette.  

 

8.) Iskolai körzethatár véleményezése 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester: Kékkút eddig is a Révfülöpi Általános Iskolához 

tartozott, azon változtatni nem kíván. Javasolja a tervezet elfogadását.  
 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

  75/2017. (IX. 20.) HATÁROZATA 

 

Kötelező felvételt biztosító általános iskolai  

körzethatárok véleményezéséről 
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Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Kormányhivatal 

Veszprémi Járási Hivatala által elkészített a kötelező felvételt biztosító általános iskolai 

körzethatárokat meghatározó tervezetet megismerte, és arról az alábbi véleménye alakult ki: 

- egyetért, azt elfogadja. 

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

jegyzőjének nyilvántartásában Kékkúton 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 Veszprémi 

Járási Hivatala részére küldje meg. 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi, alpolgármester 

Határidő: 2017. október 31. 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester: megköszöni a részvételt, az ülést 10:20 órakor 

bezárja.  

 

K.m.f. 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi      Tóthné Titz Éva 

alpolgármester     jegyzőt helyettesítő aljegyző 

 

 

 

 

 

 


