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KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

 

Ikt.szám: Krs/______/2019. 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. január 21-én 08:30 órai 

kezdettel megtartott rendkívüli 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 megbízásából: 

Dr. Takács Katalin aljegyzőt helyettesítő igazgatási csoportvezető  

 

Jegyzőkönyvet készítette: Csik Tímea  jegyzőkönyv-vezető 

 

 

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

testület határozatképes. Elmondja, hogy a rendkívüli ülés összehívásának oka, hogy a téli 

rezsicsökkentés, a főépítészi feladatok ellátása, illetve a bérrendezési pályázat benyújtása 

vonatkozásában soron kívül szükséges döntést hozni. Javasolja az e tárgyú napirendek 

elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

1/2019. (I. 21.) HATÁROZATA 

 

napirend elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. január 21-i nyilvános ülés 

napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:  

 

1.) Téli rezsicsökkentés keretében biztosítandó természetbeni támogatás 

2.) Főépítészi feladatok ellátására megbízási szerződés megkötése  

3.) Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra pályázat benyújtása 
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1.) Téli rezsicsökkentés keretében biztosítandó természetbeni támogatás 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: elmondja, hogy a téli rezsicsökkentés keretében 

biztosítandó természetbeni támogatáshoz vállalkozó kijelölése szükséges. 8 háztartás nyújtott 

be igényt tűzifára, illetve pellet/brikett tüzelőanyagra. Javasolja, hogy a fa vonatkozásában a 

Tördemic Tüzéppel, a pellet vonatkozásában a Tapolcai VEMi-2003 Kft-vel kössenek 

szerződést az igények kielégítése céljából. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

2/2019. (I. 21.) HATÁROZATA 

Téli rezsicsökkentés keretében nyújtott egyszeri 12.000 Ft értékű  

természetbeni tüzelőanyag biztosításához vállalkozóval történő szerződéskötésről 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő testülete a téli rezsicsökkentés keretében - a gáz- 

vagy távhő- szolgáltatási szerződéssel nem rendelkező az előzetes igénybejelentéssel érintett 8 

háztartás részére - egyszeri természetbeni 12.000 Ft értékű tüzelőanyag biztosítására  

- fa tüzelőanyag esetében a Tördemic Tüzép Építőanyagkereskedelmi és Szolgáltató Kft 

(Badacsonytördemic, Szent István u. 77.) képviseli: Csonka László, ügyvezető 

- pellet/brikett tüzelőanyag esetében VEMi-2003 Kft (Tapolca, Gyulakeszi u. 585/18. 

hrsz; képviseli: Mészáros Mihály ügyvezető 

vállalkozókkal köt szerződést.  

Felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására.  

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi, polgármester 

Határidő: 2019. január 31.  

 

2.) Főépítészi feladatok ellátására megbízási szerződés megkötése  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: elmondja, hogy a településképi rendelet 

elfogadásával szükséges az eljárások lefolytatására főépítészt megbízni. A Harmónia Bt-től 

kapott árajánlat 100.000 Ft+ÁFA/hó összegű. Kérdezi, hogy van-e észrevétel az 

előterjesztéssel, illetve az árajánlattal kapcsolatosan. Megállapítja, hogy nincsen, ezért javasolja 

elfogadásra az árajánlatot.  

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

3/2019. (I. 21.) HATÁROZATA 
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önkormányzati főépítészi feladatok ellátása 

 

Kékkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati főépítészi feladatok 

ellátására vonatkozó, a Harmónia Bt. (8300 Tapolca, Deák F. u. 17.) képviseletében Pap Zoltán 

Tamás részéről benyújtott árajánlatot elfogadja. 

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az előterjesztésben szereplő tartalommal a megbízási 

szerződést aláírja. 

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3.) Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra pályázat benyújtása 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: a Közös Hivatal, illetve a székhely település 

Kővágóörs Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani bérrendezési alap támogatására.  

A köztisztviselői illetményalapot szükséges megemelni 46.380 Ft-ra. A pályázat benyújtásához 

szükséges a közös hivatalt alkotó önkormányzatok hozzájárulása. Javasolja, hogy járuljanak 

hozzá a pályázat benyújtásához, mely az önkormányzatnak anyagi terhet nem jelent.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

4/2019. (I. 21.)  HATÁROZATA 

 

A belügyminiszter által „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására”  

kiírt pályázaton való részvételről 

 

Kékkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 

Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal székhely települése, Kővágóörs Község 

Önkormányzata benyújtsa pályázatát a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről 

szóló 2018.évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet I.12.pontja alapján a 

belügyminiszter által „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására” kiírt pályázatra.  Kékkút 

Község Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja azt a feltételt, hogy az illetményalapot a 

Kvtv-ben rögzítetthez képest (38.650,-Ft) legalább 20%-kal emelt összegben, azaz legalább 

46.380,- forintban állapítja meg 2019. január 1-től a 2019. évre. 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a Kővágóörsi 

Közös Önkormányzati Hivatalban 2018. július 1-én a Kvtv-ben meghatározott illetményalap, 

38.650,-Ft került alkalmazásra.  

 

A Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

  Határidő: azonnal 

 Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 
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Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: megköszöni a részvételt és az ülést 8:45 órakor 

bezárja.  

 

K.m.f. 

 

 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi                 Tóthné Titz Éva 

polgármester       jegyzőt helyettesítő aljegyző 

 

 

 

 

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős jelen lévő: 

 

 

Dr. Takács Katalin 

aljegyzőt helyettesítő 

 igazgatási  csoportvezető 

 

 
 


