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KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. szeptember 20-án  

10:00 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 polgármester                                       

Vasáros István alpolgármester 

 

Tanácskozási joggal megjelent: 

 

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző  

Kissné Pintér Ágnes pénzügyi ügyintéző  

 

A jegyzőkönyvet készítette: Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető 

 

 

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

testület határozatképes. Javasolja a meghívó szerinti napirendet 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 

 

82/2018. (IX. 20.) HATÁROZATA 

 

A 2018. szeptember 20-i  nyilvános ülés  

napirendi pontjának elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. szeptember 20-i ülés napirendjét az 

alábbiak szerint elfogadja:  

 

1.) 2018. évi költségvetés módosítása 

2.) Helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról 

szóló rendelet módosítása 

3.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való 

csatlakozás  

4.) Kékkút 87 helyrajzi számú helyi közút ingatlanon lévő parkolók áthelyezése  
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5.) Tájékoztató könyvtárellátási szolgáltatásról 

6.) Óvodában nyújtott gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló rendelet módosítás 

véleményezése  

7.) Egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet módosítása  

8.) Iskolai körzethatárok véleményezése  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: a napirendek megtárgyalása előtt javasolja a lejárt 

határidejű határozatokról készült jelentést elfogadásra.                                     

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

83/2018. (IX. 20.) HATÁROZATA 

 

jelentés elfogadásáról  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról készült 

jelentést elfogadja.  

 

 

1.) 2018. évi költségvetés módosítása 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: kérdezi a jelenlévő pénzügyes kolléganőt, hogy 

van-e az anyaggal kapcsolatosan kiegészítés.  

 

Kissné Pintér Ágnes pénzügyi ügyintéző: elmondja, hogy az év közben felmerült 

beruházások szerepelnek a költségvetés módosításban, tehát  a fűnyíró traktor vásárlása, 

valamint a hegyi utak javítása. Tehát ezek alapján került módosításra a beruházási, felújítási 

rovat.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: köszöni a tájékoztatást. Kérdezi, hogy el tudják-e 

fogadni a módosítást.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

10/2018. (X. 01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  

 

a 2018. évi költségvetésről szóló 

2/2018. (III. 5.) önkormányzati rendelete módosításáról 
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Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: javasolja a 2018. évi költségvetéshez kapcsolódó 

tájékoztatási kötelezettség elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

84/2018. (IX. 20.) HATÁROZATA 

 

tájékoztatási kötelezettség elfogadásáról  

 

Kékkút  Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés módosításából 

adódó tájékoztatási kötelezettséget elfogadja.  

 

2.) Helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló 

rendelet módosítása 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: ebben a rendeletben annyi módosítás történt, hogy 

1. § kiegészül a „legalább” szóval. Javasolja a rendelet módosítás elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

11/2018. (X. 01. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi népszavazás 

kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló 10/2017. (VII.29.) 

önkormányzati rendelete módosításáról 

 

 

3.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való 

csatlakozás  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: az elmúlt években is csatlakozott az önkormányzat 

ehhez az ösztöndíjrendszerhez. Javasolja, hogy az idei évben is csatlakozást. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

85/2018. (IX. 20.) HATÁROZATA 
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Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati  

Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról 

 

Kékkút Község Önkormányzata elhatározza, hogy csatlakozik a hátrányos helyzetű 

felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására 

létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi 

fordulójához.  

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

fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

2019. 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, polgármester 

Határidő: 2018 október 3. 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: javasolja az ösztöndíj rendszerhez kapcsolódó 

pályázati kiírás elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

86/2018. (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, polgármester 

Határidő: 2018. október 5.  

 

4.) Kékkút 87 helyrajzi számú helyi közút ingatlanon lévő parkolók áthelyezése  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: megkereste az önkormányzatot egy nyaraló 

tulajdonos, aki építkezik és a háza előtt lévő parkolót szeretné áthelyeztetni, vagy megszüntetni. 

A helyszíni szemle alapján az önkormányzat mérlegelte és valóban igazat adtak a kérelmezőnek 

abban, hogy ha lehetőség van rá, akkor ne az ablaka alatt parkoljanak. Lehetőség van rá, hogy 

ettől a területtől egy kicsit lejjebb 10-15 méterre áthelyezzék a parkolót. Javasolja, hogy aki  a 

parkoló áthelyezésével egyetért, 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 

 

87/2018. (IX. 20.) HATÁROZATA 

 

8254 Kékkút, 87. hrsz. helyi közút ingatlanon  

lévő 2 db parkoló áthelyezéséről 

 

Kékkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 8254 Kékkút, 87. helyrajzi számú, az 

Önkormányzat tulajdonában lévő helyi közút művelési ágú ingatlanon, a 109/2. hrsz.-ú ingatlan 

előtt lévő 2 db kiépített gépjármű-várakozóhelyet (parkolót) megszünteti és a 108/1. hrsz.-ú 

ingatlan elé áthelyezi. A felmerülő bontási és építési munka költségeit Kékkút Község 

Önkormányzata költségvetése terhére vállalja. 

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

Határidő: 2018. december 31. 

 

5.) Tájékoztató könyvtárellátási szolgáltatásról 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: az önkormányzat a veszprémi Eötvös Károly 

Megyei Könyvtárhoz tartozik, ők készítették ezt a tájékoztatást, melyet javasol elfogadásra. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

88/2018. (IX. 20.) HATÁROZATA 

 

tájékoztató elfogadásáról  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 

könyvtárellátási szolgáltatásról készült tájékoztatóját tudomásul veszi.  

 

6.) Óvodában nyújtott gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló rendelet módosítás 

véleményezése  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: kéri az Aljegyző Asszonyt, hogy nyújtson 

tájékoztatást a napirenddel kapcsolatosan.  

 

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző: a szolgáltató jelezte, hogy a diétás étkeztetés 

díja változik, mivel más szolgáltatótól vásárolja meg a diétást étkeztetést. Úgy tudja, hogy a 

kővágóörsi óvodában jelenleg ilyen érintett gyermek nincsen, de a rendelet tartalmazza a diétás 

térítési díjat, ezért szeretné ezt az áraiban érvényesíteni. Tekintettel arra, hogy korábban volt 

törvényességi észrevétel a hivatalhoz tartozó más településen ugyanilyen témában, így 
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érvényesítették az ottani felhívásban megjelenő hibákat és ebben a rendeletben is orvosolta a 

hivatal, ezért egy új rendelet került előkészítésre. Gyakorlatilag ugyanaz, mint a régi, csak a 

kerekítés szabályai kerültek figyelembevételre, illetve a diétás étkezés díja került magasabb 

összeggel beépítésre. Ezt majd az óvoda társulás is tárgyalja szeptember 27-én és utána pedig 

Kővágóörs Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a rendelet módosítását.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: köszöni a tájékoztatást, javasolja elfogadásra.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

89/2018. (IX. 20.) HATÁROZATA 

 

óvodában nyújtott étkeztetés térítési díjáról szóló  

rendelet véleményezéséről  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kővágóörs Község Önkormányzatának 

az óvodában nyújtott étkeztetés térítési díjáról és a gyermekétkeztetésben alkalmazható 

kedvezmény megállapításáról szóló rendelet tervezetet megismerte azt az előterjesztés szerint 

elfogadásra javasolja.  

 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy Kővágóörs község Polgármesterét a 

döntésről értesítse. 

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

Határidő: azonnal. 

 

7.) Egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet módosítása  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: ismét felkéri az Aljegyző Asszonyt a napirend 

ismertetésére.  

 

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző: igazából a testület kérésének megfelelően 

került előkészítésre a rendelet módosítása a nyugdíjasok, illetve a 18 év alatti gyermekek 

támogatása vonatkozásában.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: köszöni a tájékoztatást, javasolja a rendelet 

módosítás elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

12/2018. (X. 01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  
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az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló  3/2015. (III. 1.)   

önkormányzati rendelete módosításáról 

 

8.) Iskolai körzethatárok véleményezése  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: az előző évekhez hasonlóan javasolja az iskolai 

körzethatár elfogadását, Kékkút esetében a körzetes iskola a révfülöpi. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

90/2018. (IX. 20.) HATÁROZATA 

 

Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezéséről 

 

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, polgármester 

Határidő: 2018. október 31. 

 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: megköszöni a részvételt és az ülést 10:25 órakor 

bezárja.  

 

K.m.f. 

 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi      Tóthné Titz Éva  

polgármester       jegyzőt helyettesítő aljegyző  

 

 


