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KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018.  november 27-én 15:30 órai 

kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: Kékkút Község Önkormányzat hivatali helyisége.  

 

Jelen vannak:  

Kardosné Csaba Gyöngyi  polgármester 

Vasáros István   alpolgármester  

 

Tanácskozási joggal megjelent:  

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző 

Balázs-Nagy Blanka Emőke pénzügy ügyintéző  

 

Jegyzőkönyvet készítette: Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető  

 

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

testület határozatképes. Javasolja a meghívóban szereplő napirendet kiegészíteni a Közös 

Hivatal támogatásával.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

105/2018. (XI. 27.) HATÁROZATA 

 

napirend elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. november 27-i nyilvános ülés 

napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:  

 

1.) 2018. évi költségvetés módosítása  

2.) 2019. évi  munkaterv elfogadása 

3.) 2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadása  

4.) Háziorvosi tevékenység helyettesítéssel történő ellátására  

kötött vállalkozói szerződés módosítása  

5.) Rákóczi Szövetség támogatási kérelme  

6.) Jutalmak megállapítása 

7.) Közös Hivatal támogatása  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: a lejárt határidejű határozatokról készült jelentést 

javasolja elfogadásra.  
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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 

 

106/2018. (XI. 27.) HATÁROZATA 

 

jelentés elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról készült 

jelentést elfogadja.  

 

1.) 2018. évi költségvetés módosítása  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester:  elmondja, hogy a  költségvetés módosítás oka a 

szociális célú tűzifa támogatás bevétele és annak kiadása, továbbá beruházások betervezése: 

laptop, kávéfőző beszerzése és karácsonyi díszkivilágítás megvalósítása. Kérdezi, hogy a 

költségvetés módosításával kapcsolatban van-e észrevétel. Megállapítja, hogy nincsen, ezért 

javasolja  a költségvetési rendelet módosítását elfogadásra.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

15/2018. (XII. 10.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  

 

a 2018. évi költségvetésről szóló 

2/2018. (III. 5.) önkormányzati rendelete módosításáról 
 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester:  javasolja a 2018. évi költségvetés módosításához 

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 

 

107/2018. (XI. 27.) HATÁROZATA 

 

tájékoztatási kötelezettség elfogadásáról 

 

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

kapcsolódó tájékoztatási kötelezettséget elfogadja.  
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2.) 2019. évi  munkaterv elfogadása 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester:  a 2019. évi munkatervet ismerteti, mely annyiban 

módosul az eddig megszokottaktól, hogy a közmeghallgatás májusra került betervezésre, 

illetve, várhatóan októberben lesz az önkormányzati választás, mely magával hoz feladatokat, 

például alakuló ülés,  alpolgármester választás, képviselői tiszteletdíjak megállapítása, melyek 

októberre kerültek betervezésre. Javasolja, hogy aki a munkatervet el tudja fogadni, 

kézfeltartással jelezze.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

108/2018. (XI. 27.) HATÁROZATA 

 

A 2019. évi munkatervről 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. évi munkatervet elfogadja.  

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi, polgármester  

Határidő: a munkatervben meghatározottak szerint 

 

3.) 2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadása  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester:  a belső ellenőrzési tervben a jövő évre vonatkozóan 

betervezésre került a falugondnok pénzeszköz kezelése, előleg felvétele, elszámolása stb. 

Kérdezi, hogy a belső ellenőrzési tervvel kapcsolatban van-e észrevétel. Megállapítja, hogy 

nincsen, ezért javasolja 2019. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet elfogadásra.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

109/2018. (XI. 27.) HATÁROZATA 

 

A 2019. évi belső ellenőrzési tervről 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. évre vonatkozó belső ellenőrzési 

tervet jóváhagyja. 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

Határidő: a tervben meghatározottak szerint 
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4.) Háziorvosi tevékenység helyettesítéssel történő ellátására kötött vállalkozói 

szerződés módosítása  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester:  a háziorvos tevékenység ellátását eddig is Dr. 

Király Tünde végezte helyettesítéssel, ezt a vállalkozói szerződést szükséges meghosszabbítani 

2019. június 30-ig. Javasolja, hogy aki a szerződés hosszabbításával egyetért, kézfeltartással 

jelezze.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

110/2018. (XI. 27.) HATÁROZATA 

 

A háziorvosi tevékenység helyettesítéssel történő  

ellátására kötött vállalkozói szerződés módosításáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi és hozzájárulását adja, 

hogy a Kővágóörs – Kékkút -Salföld háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátására a 2018. 

december 31-ig megbízott KIRÁLY Gyógyító Betéti Társaság szerződése meghosszabbításra 

kerüljön 2019. június 30-ig.  

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Kővágóörs Község 

Önkormányzatát, mint a feladat ellátásra megbízott gesztor önkormányzatot értesítse. 

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi, polgármester 

Határidő: 2018. december 15.  

 

5.) Rákóczi Szövetség támogatási kérelme  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester:  a képviselő-testület az előterjesztést és  a hozzá 

kapcsolódó mellékleteket megkapta, mely bemutatja ennek a Szövetségnek a tevékenységét. 

Javasolja, hogy 50.000 Ft-tal támogassa a testület a Szövetséget.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

111/2018. (XI. 27.) HATÁROZATA 

 

Rákóczi Szövetség  támogatásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételére 

és átadására vonatkozó szabályokról szóló 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelete (a 

továbbiakban: Ör.) alapján elhatározza, hogy a Rákóczi Szövetséget (Székhely: 1027 Budapest, 

Szász Károly u. 1.) (továbbiakban: Szövetség)  egyszeri  50.000 Ft-tal, azaz  50.00 forinttal 

támogatja.   
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A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik a Szövetség pénztára javára.  

A támogatás célja: A határon túli magyar iskolaválasztást elősegítő Beiratkozási Program 

támogatása 

A felhasználás határideje: 2019. december 31. 

A Szövetség a támogatásról 2020. január 31.-ig köteles elszámolni. 

A támogatási cél kormányzati funkciója: 011130 Önkormányzatok, önkormányzati hivatalok 

igazgatási tevékenysége 

 

Utasítja a polgármestert, hogy fenti támogatásról a Képviselő-testület döntésének megfelelő 

tartalommal kössön megállapodást a Szövetséggel, ami terjedjen ki az Ör. 4. § (2) bekezdésében 

meghatározottakra.  

Utasítja a polgármestert, hogy a megállapodás megkötését követően intézkedjen fenti összeg 

kifizetéséről. 

Utasítja a polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról 

számoljon be a Képviselő-testületnek. 

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi, polgármester 

Határidő:  

- a megállapodás megkötésére: 2018. december 31. 

- az összeg kifizetésére: a megállapodás megkötését követően, az abban foglaltak szerint 

- beszámolás: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát 

követő testületi ülésen. 

 

6.) Jutalmak megállapítása 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: elmondja, hogy az elmúlt évben a polgármesteri, 

illetve alpolgármesteri tisztségből adódóan nagyon sok plusz feladat hárult a testületre. Ezért 

erre tekintettel jutalomban kívánja részesíteni a képviselő-testület Vasáros István 

alpolgármestert.  

 

Vasáros István alpolgármester:  jelzi a döntéshozatalban való érintettségét.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: javasolja, hogy Vasáros István alpolgármestert a 

jutalomra vonatkozó döntéshozatalból a testület ne zárja ki.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

112/2018. (XI. 27.) HATÁROZATA 

 

döntéshozatalból történő kizárásról  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Vasáros István alpolgármestert az 

alpolgármesteri jutalom megállapítására vonatkozó döntéshozatalból nem zárja ki.  
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Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: javasolja az alpolgármester úr részére 4 hónap 

figyelembe vételével bruttó 269.236 Ft összegű jutalom megállapítását.   

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

113/2018. (XI. 27.) HATÁROZATA 

 

Az alpolgármester jutalmának megállapításáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Vasáros István, társadalmi megbízatású 

alpolgármester részére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/H.§-

a és 225/K §-a alapján jutalmat állapít meg, melynek összege bruttó 269.236 Ft. 

A jutalom összege a 2018. évi költségvetés tartalék keret terhére biztosított. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármester, hogy intézkedjen az alpolgármester jutalmának 

kifizetése iránt. 

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi, polgármester 

Határidő: azonnal. 

 

 

Vasáros István alpolgármester:  Kardosné Csaba Gyöngyi az előző polgármester 

megbetegségét követően 2017. júniusától alpolgármesterként maximálisan ellátta a 

polgármesteri teendőket, illetve az  idei év július 1. napján megtartott időközi választást  

követően már, mint polgármester végezte  feladatát. Ezen tevékenység elismeréseként részére 

is javasol jutalom megállapítását.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: a jutalomra vonatkozó döntéshozatal 

vonatkozásában jelzi érintettségét.  

 

Vasáros István alpolgármester:  javasolja, hogy Kardosné Csaba Gyöngyi polgármestert a 

jutalomra vonatkozó döntéshozatalból a testület ne zárja ki.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

114/2018. (XI. 27.) HATÁROZATA 

 

döntéshozatalból történő kizárásról  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kardosné Csaba Gyöngyi polgármestert az 

polgármesteri jutalom megállapítására vonatkozó döntéshozatalból nem zárja ki.  
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Vasáros István alpolgármester: javasolja, hogy az alpolgármesteri munkára tekintettel 6 

hónap figyelembevételével bruttó 403.854 Ft, polgármesteri munkára tekintettel 4 hónap 

figyelembevételével  bruttó 299.152 Ft jutalomban részesítse a testület Kardosné Csaba 

Gyöngyi polgármestert, mely összegek együttesen bruttó 703.006 Ft. Kéri, hogy aki az 

elhangzott összegekkel egyetért, kézfeltartással jelezze.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

115/2018. (XI. 27.) HATÁROZATA 

 

A polgármester jutalmának megállapításáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kardosné Csaba Gyöngyi, társadalmi 

megbízatású polgármester részére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény 225/H.§-a és 225/K §-a alapján jutalmat állapít meg, melynek összege bruttó 703.006 

Ft. 

A jutalom összege a 2018. évi költségvetés tartalék keret terhére biztosított. 

 

A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert, hogy intézkedjen a polgármester jutalmának 

kifizetése iránt. 

 

Felelős: Vasáros István, alpolgármester 

Határidő: azonnal. 

 

7.) Közös Hivatal  támogatása 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: tudomása szerint a hivatalban íróasztal, illetve bútor 

csere van folyamatban, ezen kiadásokhoz  Kékkút Község Önkormányzata felajánl a Közös 

Hivatal részére 600.000 Ft támogatást forgószékek vásárlására, melyet a tartalék keret terhére 

biztosítanának.  

 

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző: a hivatal nevében megköszöni Kékkút 

Önkormányzat támogatását.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester:  javasolja, hogy aki az előbb elhangzott támogatás 

összegével egyetért, kézfeltartással jelezze.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

116/2018. (XI. 27.) HATÁROZATA 
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Közös Hivatal forgószék vásárlásához keretösszeg biztosításáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kővágóörsi Közös Hivatal dolgozói 

számára forgószék vásárlásához 600.000 Ft keretösszeget biztosít a 2018. évi költségvetésből 

a tartalék keret terhére.  

 

Felhívja a polgármestert, hogy a pénzeszköz átadásáról gondoskodjon.  

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester.  

Határidő: 2018. december 31. 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester:  megköszöni a részvételt és az ülést 15:45 órakor 

bezárja. A képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját.  

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi                                                                      Tóthné Titz Éva 

polgármester jegyzőt helyettesítő aljegyző 


