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KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. október 30-án  

17:00 órakor megtartott rendkívüli 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 

 

Tanácskozási joggal megjelent: 

 

Dr. Takács Katalin aljegyzőt  helyettesítő igazgatási csoportvezető 

Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető 

 

 

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

testület 2 fővel határozatképes. Javasolja a meghívóban szereplő napirendet kiegészíteni az 

alábbival: Falugondoki szolgálat tevékenység napló vezetése.  

 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

  81/2017. (X. 30.) HATÁROZATA 

 

a 2017. október 30-i ülés napirendjének elfogadásáról  
 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017.  október 30-i ülés napirendjét az 

alábbiak szerint elfogadja:  

 

1.) Reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről rendelet alkotása  

2.) Háziorvosi körzet Kővágóörs-Kékkút-Salföld közötti feladat ellátási megállapodás 

elfogadása 

3.) Szociális tűzifa juttatásról rendelet megalkotása  
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4.) Falugondnoki szolgálat tevékenység napló vezetése  

 

 

1.) Reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről rendelet alkotása  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester: az anyagot a testület megkapta kérdezi, hogy 

van-e hozzá kiegészítés.  

 

Dr. Takács Katalin aljegyzőt  helyettesítő igazgatási csoportvezető: ez a rendelet tervezet 

egy központi rendelet minta alapján készült,  melynek elfogadása szükséges amíg a települési 

arculati kézikönyv nem kerül megalkotásra. Amint azt elfogadja a testület, akkor ezek a 

rendelkezések abban kerülnek beépítésre és reklám rendelet hatályon kívül lesz helyezve.  

 

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

rendelet tervezet elfogadását.  

 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

13/2017. (XI. 06.) önkormányzati rendelete 

 

a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről 

 

 

2.) Háziorvosi körzet Kővágóörs-Kékkút-Salföld közötti feladat ellátási 

megállapodás elfogadása 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester: a háziorvos körzet helyzete mindenki előtt 

ismert, javasolja a feladat ellátási megállapodás elfogadását.  

 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

  82/2017. (X. 30.) HATÁROZATA 

 

háziorvosi feladat ellátási megállapodás jóváhagyásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata az előterjesztés szerinti - háziorvosi és iskola egészségügyi 

alapellátás biztosítására -  feladat ellátási megállapodást jóváhagyja.  

 

A Képviselő testület felhatalmazza az Alpolgármestert a feladat ellátási megállapodás 

aláírására.  
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Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester 

Határidő: azonnal. 

 

3.) Szociális tűzifa juttatásról rendelet megalkotása  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester: az elmúlt évekhez hasonlóan az idei évben is 

pozitív elbírálásban részesült a tűzifa pályázat. Ehhez szükséges a rendelet megalkotása, 

melyben a kérelmek benyújtásának határidejét november 20. napjában javasolja 

megállapítani. Javasolja, hogy, aki a szociális tűzifa rendelettel egyetért, kézfeltartással 

jelezze.  

 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

14/2017. (XI. 06.) önkormányzati rendelete 

 

a szociális célú tűzifa juttatásról 

 

 

4.) Falugondnoki szolgálat tevékenység napló vezetése  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester: szükséges arról dönteni, hogy a falubuszt 

igénybe vevőkkel  a tevékenység napló „szolgáltatást igénybe vevő” oszlopát nem kell 

aláíratni, ez könnyebbség lenne a falugondnok számára az adminisztráció során. Javasolja, 

hogy aki az aláírás mellőzésével egyetért, kézfeltartással jelezze.  

 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

  83/2017. (X. 30.) HATÁROZATA 

A falugondnoki szolgálat tevékenység napló vezetéséről 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy a falugondnok által 

vezetendő tevékenység naplóban a „Szolgáltatást igénybe vevők aláírása” oszlop vezetése 

mellőzhető. 

A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert, hogy a döntésről a Veszprém Megyei 

Kormányhivatalt, valamint a falugondnokot tájékoztassa. 

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester 

Határidő: 2017. november 15. 
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Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester: megköszöni a részvételt, az ülést 17:10 órakor 

bezárja. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi     Tóthné Titz Éva 

      alpolgármester     jegyzőt  helyettesítő aljegyző 

 

 

 

 

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy:  

 

Dr. Takács Katalin 

aljegyzőt helyettesítő  

igazgatási csoportvezető 

 

 

 

 

 

 

 


