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KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. május 17-én  

09:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. 

 

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

 

Jelen vannak: 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 
 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester                                       

Vasáros István képviselő 

 

Tanácskozási joggal megjelent: 

 

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző megbízásából: 

Kissné Pintér Ágnes pénzügyi ügyintéző  

 

Sztrik Ákos százados, őrsparancsnok 

 

A jegyzőkönyvet készítette: Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető 

 

 

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

testület 2 fővel határozatképes. Javasolja a meghívó szerinti napirendet elfogadásra, kiegészítve 

vegyes ügyekkel.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

  48/2018. (V. 17.) HATÁROZATA 

 

napirend elfogadásáról  
 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. május 17-i ülés napirendjét az 

alábbiak szerint elfogadja: 

1.) Közrendvédelmi beszámoló 

2.) 2017. évi költségvetés módosítása 

3.) 2017. évi zárszámadás elfogadása 

4.) Polgármester beszámolója az Önkormányzat részvételével  

működő társulások 2017. évi tevékenységéről 
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5.) Temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálata           

6.) 2017. évi rendezvények elszámolása 

7.) Gyermekvédelmi beszámoló elfogadása      

8.) Jelentés az önkormányzatot érintő 2017. évi ellenőrzésekről 

  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester:  ismerteti a lejárt határidejű határozatokat, 

kérdezi, hogy van-e észrevétel. Megállapítja, hogy nincsen, ezért javasolja elfogadásra a lejárt 

határidejű határozatokat.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

  49/2018. (V. 17.) HATÁROZATA 

 

lejárt határidejű határozatokról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról készült 

jelentést elfogadja.  

 

1.) Közrendvédelmi beszámoló 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester:   köszönti Sztrik Ákos százados urat a tapolcai 

rendőrkapitányság részéről. Kérdezi, hogy a beszámolót szeretné-e kiegészíteni.  

 

Sztrik Ákos százados, őrsparancsnok: elmondja, hogy úgy gondolja, hogy Varga Ferenc 

részletes beszámolót készített. Szerencsés település Kékkút, mert a körzeti megbízott 

lelkiismeretes, precíz és jó rendőr, többször jön a faluba és mindenkire odafigyel. Ez látszik az 

eredményeken is 2016-ben kettő bűncselekmény volt a településen, mely adatot 2017. évben 

sikerült nullára csökkenteni, úgy gondolja, hogy ez nagyon szép adat. A tapolcai kapitányság 

2017. éve nemcsak Kékkút tekintetében, hanem az egész illetékességi területén olyan jól 

alakult, hogy körülbelül két héttel ezelőtt a Veszprém megyei kapitányságok közül a tapolcai 

rendőrkapitányság megkapta az „év rendőrkapitánysága” díjat, mely nagyon komoly elismerés. 

Ez a  településre látogatóknak nagy biztonságot ad főleg a turizmus tekintetében, 7-8 évvel 

ezelőtt rendszeresek voltak a gépkocsi feltörések, besurranások, gépkocsi lopások, ezeket 

radikálisan sikerült visszacsökkenteni. Ezek az adatok, számok nemcsak a rendőrség érdeme, 

hanem a polgárőr egyesületeknek is nagy szerepük van ebben, ezúton szeretné megköszönni a 

munkájukat. Reméli, hogy a jövőben is megmarad a jó kapcsolat az önkormányzattal és ha 

tudnak valamiben segíteni szívesen rendelkezésre állnak.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester: gratulál a díjhoz, köszöni a beszámolót és a 

részletes tájékoztatást, további munkájukhoz sok sikert kíván. Javasolja a közrendvédelmi 

beszámolót elfogadásra.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
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KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

  50/2018. (V. 17.) HATÁROZATA 

 

közrendvédelmi beszámoló elfogadásáról  

 

Kékkút  Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közrendvédelmi beszámolót  

elfogadja.  

 

2.) 2017. évi költségvetés módosítása 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester: megkapta a testület a részletes anyagot a 

költségvetés módosításával kapcsolatban. Kérdezi, hogy van-e kiegészítés, észrevétel. 

Megállapítja, hogy nincsen, ezért javasolja elfogadásra a 2017. évi költségvetés módosítását.  

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta :  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

5/2018. (V. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  

a 2017. évi költségvetésről szóló 

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

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester: a költségvetéshez kapcsolódóan javasolja a 

tájékoztatási kötelezettség elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

  51/2018. (V. 17.) HATÁROZATA 

 

tájékoztatási kötelezettség elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés módosításához 

kapcsolódó tájékoztatási kötelezettséget elfogadja. 

 

3.) 2017. évi zárszámadás elfogadása 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester: a 2017. évi zárszámadásról készült anyagot szintén 

megkapta a testület, javasolja azt elfogadásra.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta :  
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KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

6/2018. (V. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

Kékkút Község Önkormányzata 2017. évi zárszámadásáról  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester: a zárszámadással kapcsolatos tájékoztatási 

kötelezettséget is javasolja elfogadásra.  

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

  52/2018. (V. 17.) HATÁROZATA 

 

tájékoztatási kötelezettség elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. évi zárszámadáshoz  kapcsolódó 

tájékoztatási kötelezettséget elfogadja. 

 

4.) Polgármester beszámolója az Önkormányzat részvételével  működő 

társulások 2017. évi tevékenységéről 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester: elmondja, hogy Kékkút település 2017. évben kettő 

társulásban vett részt, az egyik a kővágóörsi óvoda társulás, a másik pedig a tapolcai társulás. 

Javasolja a tevékenységről szóló beszámolót elfogadásra.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

  53/2018. (V. 17.) HATÁROZATA 

 

társulások 2017. évi munkájáról készült beszámoló elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati társulások 2017. évi 

munkájáról készült beszámolót tudomásul veszi, és elfogadja.  

5.) Temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálata  

          

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester: ismerteti a jelenleg alkalmazott temetői díjakat, 

melyen nem kívánnak változtatni. Javasolja, hogy aki egyetért azzal, hogy a díjakon ne 

változtassanak, kézfeltartással jelezze.  
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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 

 

  54/2018. (V. 17.) HATÁROZATA 

 

A temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálatáról 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a köztemető rendjéről, használatának és 

igénybevételének szabályairól szóló 11/2014. (XII. 16.) önkormányzati rendeletében 

szabályozott, a temetővel kapcsolatos díjakat felülvizsgálta, ami alapján megállapítja, hogy  a 

díjakat módosítani nem kívánja. 

 

6.) 2017. évi rendezvények elszámolása 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester: 2017. évben kettő rendezvény volt a községben, 

az egyik a májusfa állítás és kitáncolás, a másik pedig a falunap. A rendezvényekkel kapcsolatos 

elszámolást javasolja elfogadásra.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

  55/2018. (V. 17.) HATÁROZATA 

 

2017. évi rendezvények elszámolásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. évi rendezvényekről történő 

elszámolást elfogadja.  

 

 

7.) Gyermekvédelmi beszámoló elfogadása      

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester:  a lakosság létszámához képest azért van egy-két 

gyermek. A beszámolót megkapta a testület, áttanulmányozta. Javasolja, hogy aki a beszámoló 

elfogadásával egyetért kézfeltartással jelezze.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

  56/2018. (V. 17.) HATÁROZATA 
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A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról  

szóló 2017. évre vonatkozó átfogó értékelés elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatok ellátásáról szóló 2017. évre vonatkozó értékelést elfogadja. 

Utasítja az alpolgármestert, hogy az értékelést küldje meg a Veszprém Megyei Kormányhivatal 

részére.   

Határidő: 2018. május 31.  

 

8.) Jelentés az önkormányzatot érintő 2017. évi ellenőrzésekről 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester:  a 2017. évi ellenőrzésekről készült jelentés 

alapján megállapítható, hogy a Magyar Államkincstár, illetve a belső ellenőr végzett ellenőrzési 

tevékenységet. Javasolja a jelentés elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

  57/2018. (V. 17.) HATÁROZATA 

 

a 2017. évben végzett ellenőrzésekről szóló jelentésről 

Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évben Kékkút Község 

Önkormányzatánál végzett ellenőrzésekről szóló jelentést tudomásul veszi és elfogadja azt. 

9.) Vegyes ügyek  

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester:  elmondja, hogy érkezett egy kérelem Traub Pál 

kékkúti lakos részéről, aki a Kékkút, Fő utca 4. szám alatt egy egész és egy fél lakószobát kíván 

bérbe venni egy évre tárolás céljára.  Javasolja a bérbeadás elfogadását 2018. április 1-től 2019. 

március 31-ig havi 15.000 Ft bérleti díjjal. 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

  58/2018. (V. 17.) HATÁROZATA 

 

helyiség bérbeadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Traub Pál Kékkút, Fő utca szám alatti 

lakos részére bérbe adja a Kékkút, Fő utca 4. szám alatt lévő épület tetőterében lévő egy egész 

és  fél  lakószobát tárolás céljára 2018. április 1. napjától 2019. március 31-ig, mely  helyiség 

bérleti díja bruttó 15.000 Ft/hó.  
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Felhatalmazza az alpolgármestert a bérleti szerződés aláírására.   

Határidő: azonnal. 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester.  

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester:  megköszöni az ülésen való részvételt és azt 

9:30 órakor bezárja.  

 

K.m.f. 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi             Tóthné Titz Éva 

alpolgármester              jegyzőt helyettesítő aljegyző 

 

 

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy: 

 

 

Kissné Pintér Ágnes 

pénzügyi ügyintéző 


