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KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. július 13-án  

09:00 órakor megtartott rendkívüli 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 polgármester                                       

Vasáros István képviselő 

 

Tanácskozási joggal megjelent: 

 

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző  

 

Tompos Lajosné Helyi Választási Bizottság Elnöke 

 

Jegyzőkönyvet készítette: Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető 

 

 

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

testület határozatképes. Javasolja a meghívóban szereplő napirendek elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

  66/2018. (VI. 21.) HATÁROZATA 

 

napirend elfogadásáról  
 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. július 13-i ülés napirendjét az 

alábbiak szerint elfogadja:  

1. A Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója az időközi  

polgármester választás eredményéről 

2. A polgármester eskütétele, megbízó levél és esküokmány átadása  

3. Az alpolgármester megválasztása, eskütétele, esküokmány átadása 

4. A polgármester tiszteletdíjának megállapítása, alpolgármester  

tiszteletdíjának megállapítása 

5. A polgármester munkarendjének meghatározása 
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6. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása  

7. 2018. évi költségvetési rendelet módosítása  

 

 

 

1.) A Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója az időközi polgármester 

választás eredményéről 

 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: átadja a szót Tompos Lajosnénak a Választási 

Bizottság Elnökének.  

Tompos Lajosné Helyi Választási Bizottság Elnöke: köszönti az ülésen megjelenteket. 

Ismerteti a 2018. július 1. napjára kitűzött időközi polgármester választás eredményét.  

Az időközi polgármester választáson 3 jelölt indult. Kardosné Csaba Gyöngyi független jelölt, 

Takács Lajos LMP jelöltje, Lájer Teréz független jelölt. A választás napján a névjegyzékben 

szereplő választópolgárok  száma 62 fő volt. Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 

50 fő. Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma: 0 db, urnában lévő 

lebélyegzett szavazólapok száma: 50 db, eltérés a szavazóként megjelentek számától: 0 db, 

érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma: 0 db, érvényes szavazólapok száma 50 db. 

A leadott szavazatok a jelöltekre a következően alakultak: 

Kardosné Csaba Gyöngyi független jelölt 27 db, Takács Lajos LMP jelölt 2 db Lájer Teréz 

független jelölt 21 db. A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a választás 

eredményes volt. A megválasztott polgármester Kardosné Csaba Gyöngyi független jelölt lett 

27 szavazattal. A Polgármester Asszony munkájához a Választási Bizottság nevében sok sikert 

kíván. 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: tájékoztatja a testületet, hogy július 2. napjával 

alpolgármesteri tisztségéről lemondott.  

 

 

2.) A polgármester eskütétele, megbízó levél és esküokmány átadása 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: felkéri a Helyi Választási Bizottság elnökét az eskü 

kivételére. 

 

Tompos Lajosné Hely Választási Bizottság elnöke: felkéri a jelenlévőket, hogy az eskü alatt 

szíveskedjenek felállni. 

 

Polgármester esküt tesz a zászló előtt, Tompos Lajosné Helyi Választási Bizottság elnöke átadja 

a megbízólevelet és esküokmányt.  

 

3.) Az alpolgármester megválasztása, eskütétele, esküokmány átadása 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: az alpolgármester személyére Vasáros Istvánt 

felkéri, kérdezi, hogy elfogadja-e a jelölést.  

 

Vasáros István képviselő: az alpolgármesteri tisztséget köszönettel elfogadja.  
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Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: javasolja, hogy alpolgármesternek Vasáros Istvánt 

válassza  meg a testület.  

 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

  67/2018. (VI. 21.) HATÁROZATA 

 

Az alpolgármester megválasztásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete minősített többséggel a képviselő-testület 

megbízatásának időtartamára Vasáros István-t társadalmi megbízatású alpolgármesterré 

megválasztotta.  

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi, polgármester 

Határidő: azonnal. 

 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: felkéri a jelenlévőket, hogy az alpolgármester 

eskütételét állva hallgassák végig, melyet előolvas. 

Vasáros István a zászló előtt esküt tesz, Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester az 

eskütételt követően átadja az esküokmányt és gratulál. 

 

4.) A polgármester tiszteletdíjának megállapítása, alpolgármester tiszteletdíjának 

megállapítása 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: bejelenti, hogy tiszteletdíj megállapítása  

vonatkozásában érintett. Javasolja, hogy testület ne zárja ki a szavazásból.  

 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

  68/2018. (VI. 21.) HATÁROZATA 

 

döntéshozatalból való kizárásról  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármester tiszteletdíjára vonatkozó 

döntéshozatalból Kardosné Csaba Gyöngyi polgármestert nem zárja ki.  
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Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: javasolja a tiszteletdíj megállapítását 149.576 Ft 

összegben, illetve a költségtérítés összegét 22.436 Ft-ban.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

69/2018. (VII. 13.) HATÁROZATA 

 

A polgármester tiszteletdíjának megállapításáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kardosné Csaba Gyöngyi, polgármester 

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

továbbiakban: Mötv.) 71. § (5) bekezdése alapján 2018. július 1-étől havi 149.576 Ft-ban 

állapítja meg.  

A polgármester az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján havonta 22. 436 Ft - tiszteletdíja 15 %-

ának megfelelő - összegű költségtérítésre jogosult.  

A Képviselő-testület utasítja az alpolgármestert, hogy intézkedjen a polgármester járandóságai 

havi rendszerességgel történő kifizetése iránt. 

Felelős: Vasáros István, alpolgármester 

Határidő: azonnal.  

 

 

Vasáros István alpolgármester:  bejelenti, hogy az alpolgármester tiszteletdíj megállapítása 

vonatkozásában érintett.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: javasolja, hogy Vasáros Istvánt ne zárja ki a testület 

az alpolgármesteri tiszteletdíj megállapítására vonatkozó döntéshozatalból.  

 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

  70/2018. (VI. 21.) HATÁROZATA 

 

döntéshozatalból való kizárásról  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az alpolgármester tiszteletdíjára vonatkozó 

döntéshozatalból Vasáros István alpolgármestert nem zárja ki.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: javasolja az alpolgármester tiszteletdíjának 

megállapítását 134.618 Ft összegben, illetve a költségtérítést pedig 20.193 Ft összegben.   
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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 

 

71/2018 (VII. 13.) HATÁROZATA 

 

Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Vasáros István, alpolgármester 

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

(a továbbiakban: Mötv.) 80. § (2) bekezdése alapján 2018. július 13. napjától havi  134.618 

 Ft-ban  állapítja meg.  

Az alpolgármester az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján havonta 20. 193 Ft - tiszteletdíja 15 %-

ának megfelelő - összegű költségtérítésre jogosult.  

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy intézkedjen az alpolgármester járandóságai 

havi rendszerességgel történő kifizetése iránt. 

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

5.) A polgármester munkarendjének meghatározása 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: mivel társadalmi megbízatásban látja el a 

polgármesteri teendőit, ezért fogadóórát páros héten csütörtökön 8  órától 10 óráig fog tartani. 

Javasolja a polgármesteri munkarend elfogadását.  

 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

72/2018. (VII. 13.) HATÁROZATA 

 

A társadalmi megbízatású polgármester munkarendje meghatározásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Kardosné Csaba Gyöngyi, társadalmi 

megbízatású polgármester egyetértésével a Polgármesteri fogadóórát az Önkormányzat hivatali 

helyiségében páros hét csütörtök 8-10 óráig határozza meg. A fogadóóra pontos időpontjáról a 

hirdetőtáblán és a honlapon tájékoztatás kerül kihelyezésre. 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fogadóórákat a meghirdetett időpontban 

tartsa meg. 

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi, polgármester 
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Határidő: folyamatos 

 

 

6.) Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: felkéri az Aljegyző Asszonyt, hogy ismertesse a 

szervezeti és működési szabályzat módosításának okát.  

 

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző: a módosításra azért van szükség, mert a 

szervezeti és működési szabályzatban szerepel, hogy a polgármester tisztségét főállásban látja 

el. Tekintettel arra, hogy a polgármester asszony társadalmi megbízatásúként jelöltette magát, 

ezért a vonatkozó paragrafust módosítani szükséges. Ezért a 24. §-ban az fog szerepelni, hogy 

„a polgármester tisztségét társadalmi megbízatású polgármesterként látja el”.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: javasolja rendelet módosítás elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  

 

 

KÉKKÚT  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

8/2018. (VII. 20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  

 

a  Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló  

12/2013. (X. 4.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

 

7.) 2018. évi költségvetési rendelet módosítása 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: minden ősszel az önkormányzat támogatja az 

iskolakezdést. Tekintettel arra, hogy minden emelkedik és drágul, ezért ezeken a támogatási 

összegeken változtatni szükséges. Az óvodások vonatkozásában a támogatás összegét 15.000 

Ft-ban, az általános és középiskolások vonatkozásában 25.000 Ft-ban, a felsőoktatási 

intézményben tanulók vonatkozásában pedig 40.000 Ft-ban javasolja megállapítani.  

 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  

 

KÉKKÚT  KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

9/2018. (VII. 20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 a 2018. évi költségvetésről szóló  2/2018. (III.5.)  

 önkormányzati rendelete módosításáról 
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Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: kérdezi, hogy van-e észrevétel, javaslat.  

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző: szeretné tájékoztatni a testületet, illetve a 

lakosságot is, hogy mivel két tagú a testület, ezért felmerült a kérdés, hogy kell-e időközi 

képviselő választást tartani. A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Jegyzője állásfoglalást 

küldött, mely szerint nem kell időközi képviselő választást tartani, melyből idézi az alábbiakat: 

„a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 

4. § a) pontja alapján a 10.000 vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni listás választási 

rendszerben – egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma 100 lakosig 2 fő.  

A 21. § (3) bekezdése szerint, ha az egyéni listán, a kompenzációs listán, a megyei listán, vagy 

a fővárosi kompenzációt listán nincs több jelölt, akkor időközi választást nem kell kiírni, a 

mandátum a következő általános választásig betöltetlen marad.”  

Jelen esetben a 2014. évi választáskor nem volt több jelölt a listán, ezért nem tud onnan belépni 

egy személy sem.  

Idéz továbbá  az állásfoglalásból: „mindezek alapján nem kell időközi választást tartani, mivel 

az 1 fő polgármester és az 1 fő képviselő jelenlétével a képviselő-testület határozatképes, 

továbbá a megválasztott polgármester kizárólag a korábbi alpolgármesteri tisztségről köteles 

lemondani.”  

Ez a lemondás már megtörtént. Tulajdonképpen csak ennyi lett volna a tájékoztatás.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: köszöni szépen a tájékoztatást a megjelenést, az 

ülést 9:30 órakor bezárja.  

 

K.m.f. 

 

 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi                                                                         Tóthné Titz Éva 

polgármester jegyzőt helyettesítő aljegyző  

 

 

 


