
1 
 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. október 29-én  

08:00 órakor megtartott  nyilvános rendkívüli 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  

 

A jegyzőkönyvet készítette: Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető 

 

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

testület határozatképes. Javasolja elfogadni a meghívóban szereplő öt  napirendet.  

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

92/2018. (X. 29.) HATÁROZATA 

 

A 2018. október 29-i  nyilvános ülés  

napirendi pontjának elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. október 29-i ülés napirendjét az 

alábbiak szerint elfogadja:  

 

1. Szociális tűzifa rendelet elfogadása 

2. Helyi adókról szóló rendelet módosítása 

3. Védőnői feladatellátási megállapodás elfogadása  

4. Kékkút 260 helyrajzi számú, kivett út művelési ágú ingatlan felújítása  

5. Tihany Iskoláért Alapítvány támogatási kérelme  

 

1.) Szociális tűzifa rendelet elfogadása 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: a benyújtott pályázat alapján a településnek 21 m3 

tűzifa került megítélésre. A rendelettel meg kellene állapítani a jogosultak körét.  
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Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző: a kérelmek benyújtási határidejét is szükséges 

módosítani a tervezethez képest, mivel figyelembe kell venni a rendelet kihirdetést is, továbbá 

meg  kell nézni, hogy a 4. §-ban meghatározott jövedelemhatár megfelelő-e.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: a 100.000 Ft-os jövedelemhatárt megfelelően 

találja, illetve a benyújtási határidőt november 25. napjában kellene meghatározni. Javasolja, 

hogy aki az elhangzottakkal egyetért, kézfeltartással jelezze.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

13/2018. (XI. 08.) önkormányzati rendelete 

 

a szociális célú tűzifa juttatásról 

 

2.) Helyi adókról szóló rendelet módosítása 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester:  az előterjesztést megkapták, kérdezi Aljegyző 

Asszonyt, hogy van-e kiegészítés.  

 

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző: tárgyában nem változott a rendelet, 

pontosításra kerültek bizonyos fogalmak.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester:  köszöni  a kiegészítést, javasolja az adó rendelet 

módosítás elfogadását.  

  

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

14/2018. (XI. 08.) önkormányzati rendelete 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

a helyi adókról szóló 6/2014. (X. 15.)  

önkormányzati rendelete módosításáról  

 

3.) Védőnői feladatellátási megállapodás elfogadása  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester:  a védőnői feladatokkal kapcsolatos előterjesztést 

megkapta a testület, mely elég részletes anyag. Kérdezi, hogy ezzel kapcsolatosan van-e 

kiegészítés.  

 

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző: a védőnői feladatokhoz kapcsolódó működési 

engedélyt módosítani szükséges, mivel mind a személyi, mind a tárgyi feltételek biztosítva 
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vannak a méhnyakrák szűrés bevezetésére. Ennek következményeként a feladatellátási 

megállapodást is módosítani kell. Továbbá az iskola-egészségügyi ellátás védőnői feladatairól 

megbízási szerződést szükséges kötni a Pápai Szakképzési Centrummal.  

 

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

megállapodás módosítás elfogadását. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

93/2018. (X. 29.) HATÁROZATA 

 

a Köveskál Védőnői Szolgálat Feladat ellátási megállapodás   

és működési engedély módosításáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Köveskál Védőnői Szolgálat működési 

engedély módosítását, valamint az Egészségügyi feladat ellátási megállapodás módosítását és 

egységes szerkezetét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.  

  

A Képviselő-testület felhatalmazza Köveskál Község Polgármesterét azzal, hogy valamennyi 

érintett önkormányzat képviselő-testületének kedvező döntése esetén kezdeményezze a területi 

ellátási kötelezettséggel rendelkező Védőnői Szolgálat működési engedélyének módosítását. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Feladatellátó Köveskál Község Önkormányzat 

Polgármesterét, a működési engedély módosítás és a módosításhoz szükséges szerződések 

aláírására. 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feladatellátási szerződés aláírására.  

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi, polgármester 

Határidő: 2018. november 30. 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: javasolja az iskolaegészségügyi ellátásra vonatkozó 

szerződés elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

94/2018. (X. 29.) HATÁROZATA 

 

a Köveskál Védőnői Szolgálat Megbízási szerződés  

iskola-egészségügyi ellátás védőnői feladatairól 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Köveskáli Védőnői Szolgálat, Köveskál 

Önkormányzata, Balatonhenye Önkormányzata, Kékkút Önkormányzata, Kővágóörs 

Önkormányzata, Mindszentkálla Önkormányzata, Monoszló Önkormányzata, Szentbékkálla 
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Önkormányzata és a Pápai Szakképzési Centrum között létrejövő Megbízási szerződést az 

iskola-egészségügyi ellátás védőnői feladatra az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.   

 

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

Határidő: 2018. november 30. 

 

 

4.) Kékkút 260 helyrajzi számú, kivett út művelési ágú ingatlan felújítása  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: a 260 helyrajzi számú út felújítására kaptak 

árajánlatot a Folyondár 2008 Kft-től 2.946.400 Ft összegben, mely ajánlat elfogadása esetén 

megkötik a megbízási szerződést a munka elvégzésére.  Javasolja az árajánlat elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

95/2018. (X. 29.) HATÁROZATA 

 

 Kékkút 260 hrsz.-ú kivett út felújításáról 

 

Kékkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 8254 Kékkút, 260. helyrajzi számú, 

az Önkormányzat tulajdonában lévő kivett út művelési ágú ingatlant felújítja 500 folyóméter 

hosszban. 

A beruházás finanszírozására szükséges forrás Kékkút Község Önkormányzata 

költségvetésében rendelkezésre áll. 

 

A Képviselő-testület a bruttó 2.946.400 Ft összegű árajánlatot elfogadja, a munka elvégzésére 

megbízza a Folyondár 2008 Kft.-t. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy a megbízási szerződést aláírja. 

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

Határidő: folyamatos. 

 

5.) Tihany Iskoláért Alapítvány támogatási kérelme  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: érkezett egy kérelem a Tihany Iskoláért 

Alapítványtól, de úgy gondolja, hogy az önkormányzat maximálisan támogatja az óvodába és 

iskolába járó gyermekek szüleit az iskolakezdésre tekintettel. Véleménye szerint amennyiben a 

szülő meg tudja engedni magának, akkor támogassa azt az intézményt, amelyikbe jár a 

gyermeke. Amennyiben szükséges akkor a körzeti óvodát és iskolát támogatja az 

önkormányzat, de ezt az alapítványt nem áll módjában támogatni. Tehát javasolja a támogatási 

kérelem elutasítását.  
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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 

 

96/2018. (X. 29.) HATÁROZATA 

 

támogatási kérelem elbírálásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tihany Iskoláért Alapítványt (Székhely: 

8237 Tihany, Csokonai u. 73.) támogatási kérelmét elutasítja.  

 

Felhívja a polgármestert, hogy az Alapítványt a döntésről értesítse. 

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

Határidő: azonnal. 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: megköszöni a részvételt és az ülést 8:12 órakor 

bezárja.  

 

K.m.f. 

 

 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi      Tóthné Titz Éva 

polgármester       jegyzőt helyettesítő aljegyző  

 

 

 

 

 


