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KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

Ikt.szám: Krs/996-5/2019. 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. április 10. napján 14:00 

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 megbízásából: 

 

Sztrik Ákos százados, őrsparancsnok 

 

A jegyzőkönyvet készítette: Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető 

 

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

testület határozatképes. Javasolja a meghívó szerinti napirendek elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

29/2019. (IV. 10.)  HATÁROZATA 

 

napirend elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019.április 10-i ülés napirendjét az 

alábbiak szerint elfogadja: 

 

1.) Közrendvédelmi beszámoló elfogadása 

2.) Házasságkötések hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn  

            kívüli engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő  díjak 

           mértékéről szóló  önkormányzati  rendelet módosítása 

3.) Egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet módosítása 

4.) Törvényességi felhívás megtárgyalása a településkép védelméről szóló rendelet                   

            vonatkozásában 

5.) Falugondnoki beszámoló elfogadása 

6.) Alapítványok, egyesületek támogatási kérelme  

7.) Gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok 2018. évi értékelésének elfogadása  

8.) Kékkút 87 helyrajzi számú közúton forgalmi rend változás bevezetés 

9.) Kékkút 015 helyrajzi számú út felújítása 
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10.) Temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálata  

11.) Beszámoló az önkormányzatok részvételével működő társulások  

            2018. évi tevékenységéről 

12.) Háziorvosi asszisztens kinevezése 

13.) Traub Pál helyiségbérleti szerződésének módosítása 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: a napirendek tárgyalása előtt javasolja, hogy a lejárt 

határidejű határozatokról készült jelentést fogadják el. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

30/2019. (IV. 10.)  HATÁROZATA 

 

jelentés elfogadásáról  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról készült 

jelentést elfogadja.  

 

1.) Közrendvédelmi beszámoló elfogadása 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: köszönti a rendőrség képviselőjét. Megköszöni a 

részletes beszámolót, kérdezi, hogy van-e kiegészítés az anyaggal kapcsolatban.  

 

Sztrik Ákos százados, őrsparancsnok: köszönti a testületet, illetve az aljegyző asszonyt, 

néhány gondolattal egészítené ki a beszámolót. Egészen 2010. évig kigyűjtésre kerültek a 

bűncselekményi és a baleseti adatok. A bűncselekményi adatokból látszik, hogy kettő éve a 

településen nem történt bűncselekmény, viszont ami nem jó tendenciát mutat, az a közlekedési 

balesetek alakulása, 2017. évben kettő darab volt, 2018. évben viszont már hét, melyből  öt 

olyan volt, ami könnyű sérüléssel járt és kettő darab anyagi káros. Hozzá kell tenni, hogy ezek 

balesetek jellemzően nem a faluban történtek, hanem a kinti útszakaszon, a kereszteződésben 

valamiért figyelmetlenségből legtöbbször a gépkocsivezetők vagy a sebességet választják meg 

rosszul, vagy nem adnak elsőbbséget és ennek köszönhető. Felvette a kapcsolatot a közlekedési 

osztály vezetőjével, hogy milyen megoldást lehetne találni erre az útszakaszra, valószínű, hogy 

figyelemfelhívó táblát és további sebességkorlátozást terveznek oda rakni, mivel nagyon nagy 

gócpont lett, így valamiféle intézkedést szükséges tenni.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: kérdezi, hogy ez melyik útszakasz az 

ábrahámhegyi, vagy a zánkai? 

 

Sztrik Ákos százados, őrsparancsnok: a zánkai úti kereszteződés, ami ebben érintett, pedig 

belátható kereszteződés, valamiért mégis figyelmetlenek az emberek, hathatós megoldás kell 

és fokozni fogják a rendőri jelenlétet. A település körzeti megbízottja az egyik 

leglelkiismeretesebb dolgozó, így elég szerencsés helyzetben van a falu.  Amennyiben 

segítségre van szüksége a településnek, akkor nagyon szívesen állnak a polgármester asszony 

rendelkezésére.  
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Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: köszöni a beszámoló kiegészítését, javasolja 

elfogadásra.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

31/2019. (IV. 10.)  HATÁROZATA 

 

közrendvédelmi beszámoló elfogadásáról  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. évről készült közrendvédelmi 

beszámolót elfogadja.  

 

 

Sztrik Ákos százados, őrsparancsnok elhagyja a helyiséget.  

 

 

2.) Házasságkötések hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli 

engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő  díjak mértékéről szóló  

önkormányzati  rendelet módosítása 

 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: a rendelet módosításhoz kapcsolódó anyagot 

megkapták. Kérdezi, hogy van-e ezzel kapcsolatosan észrevétel.  

 

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

az anyakönyvvezetők díja nettó összegben volt megállapítva és ezt nagyon nehéz 

visszabruttósítani, illetve valamelyest emeltek is a díjon. Emelésre kerülne a befizetendő díj is 

a házasságot kötni szándékozók vonatkozásában munkaidőn kívül és hivatali helyiségen kívül.  

 

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

módosítás elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

6/2019. (IV. 20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 

a házasságkötések hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli 

engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő  díjak 

mértékéről szóló 8/2017. (V.10.) önkormányzati  rendelet módosításáról 
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3.) Egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet módosítása 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: elmondja, hogy februárban már módosította a 

testület a szociális rendeletet, de a gyógyszerköltségre tekintettel adható támogatásoknál 

kellene emelni a jövedelemhatárt. Ezen támogatási forma vonatkozásában megállapított 300  

%-os jövedelemhatárt 350 %-ra javasolja emelni. A gyógyszerköltség vonatkozásában pedig a 

25 % helyett 5.000 Ft megállapítását javasolja. Javasolja az elhangzottaknak megfelelően a 

rendelet módosítás elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

7/2019. (IV. 20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló  3/2015.  (II. 16.)   

önkormányzati rendelete módosításáról 

 

4.) Törvényességi felhívás megtárgyalása a településkép védelméről szóló rendelet                   

vonatkozásában 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: településképi rendelettel kapcsolatosan érkezett 

törvényességi észrevétel. Már felvette a kapcsolatot a tervező céggel és az észrevétel 

figyelembevételével előkészítik a javítást, illetve a módosítást.  

 

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző: tájékoztatásul elmondja, hogy ezt az eljárást 

is ugyanolyan formában kell lefolytatni mint a rendelet alkotást, tehát partnerségi egyeztetéssel 

együtt, minden ugyan úgy zajlik, mint legelőször.  

 

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

felhívás elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

32/2019. (IV. 10.)  HATÁROZATA 

 

a településkép védelméről szóló 4/2018. (V.10.) önkormányzati 

rendelettel kapcsolatos törvényességi felhívásról 

 

                  Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Kormányhivatal 

VE/53/945/2019. számú törvényességi felhívásával egyetért, az abban leírtakat elfogadja, 
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gondoskodik a felhívásban közölt jogszabálysértések megszüntetéséről a településkép 

védelméről szóló 4/2018. (V.10.) önkormányzati rendelete,  valamint Településképi Arculati 

Kézikönyv felülvizsgálatával ill. módosításával. 

 

 Felelős: Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző 

 Határidő: 2019. május 29. 

 

 

5.) Falugondnoki beszámoló elfogadása 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: a falugondnoki beszámolót megkapták, elolvasták, 

teljes mértékben egyetértenek vele. A falugondnok becsületesen végzi a feladatait, segítőkész. 

Javasolja  a beszámoló elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

33/2019. (IV. 10.)  HATÁROZATA 

 

falugondnok beszámolójának elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a falugondnok 2018. évi tevékenységéről 

készült beszámolót elfogadja.  

 

 

6.) Alapítványok, egyesületek támogatási kérelme  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: az egyik kérelmező a Rákóczi Szövetség, akik 

részére 50.000 Ft összegű támogatást javasol. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, 

kézfeltartással jelezze.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

34/2019. (IV. 10.)  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 Ötvenezer 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: 066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb 

szolgáltatások 

 

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

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

meghatározottakra.  

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

kifizetéséről. 

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

számoljon be a Képviselő-testületnek. 

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi, polgármester 

Határidő:  

- a megállapodás megkötésére: 2019. május 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. 
 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: a Medicopter Alapítvány részére 20.000 Ft 

támogatást javasol megállapítani.  
 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

35/2019. (IV. 10.)  HATÁROZATA 

 

Medicopter Alapítvány 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 Medicopter Alapítványt (Székhely: 1081 

Budapest, Szilágyi u. 3.) (továbbiakban: Alapítvány)  egyszeri 20.000 Ft-tal, azaz Húszezer 

forinttal támogatja.   

 

A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik az Alapítvány pénztára javára.  

A támogatás célja: orvosi eszközök, munkaruházat megvásárlásának támogatása 

A felhasználás határideje: 2019. december 31. 

Az Alapítvány a támogatásról 2020. január 31-ig köteles elszámolni. 

A támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb 

szolgáltatások 
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Felkéri a polgármestert, hogy fenti támogatásról a Képviselő-testület döntésének megfelelő 

tartalommal kössön megállapodást az Alapítvánnyal, ami terjedjen ki az Ör. 4. § (2) 

bekezdésében meghatározottakra.  

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

kifizetéséről. 

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

számoljon be a Képviselő-testületnek. 

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi, polgármester 

Határidő:  

- a megállapodás megkötésére: 2019. május 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. 

 

 

7.) Gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok 2018. évi értékelésének elfogadása  

 
 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester:  a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok 2018. 

évi értékeléséről szóló beszámolót javasolja elfogadásra.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

36/2019. (IV. 10.)  HATÁROZATA 

 

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló  

2018. évre vonatkozó átfogó értékelés elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatok ellátásáról szóló 2018. évre vonatkozó értékelést elfogadja. 

Utasítja a polgármestert, hogy az értékelést küldje meg a Veszprém Megyei Kormányhivatal 

részére.   

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi, polgármester 

Határidő: 2019. június 15.  

 

8.) Kékkút 87 helyrajzi számú közúton forgalmi rend változás bevezetés 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester:  az úgynevezett „kütyüi” részen megkeresés alapján 

sebességcsökkentőt szeretne elhelyezni az önkormányzat, melyre kértek árajánlatot. Táblákkal, 

sebességcsökkentő szerelvényekkel együtt az árajánlatot javasolja elfogadásra, de kihelyezés 

nélkül, mert a felszerelést az önkormányzat saját dolgozóival oldaná meg.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
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KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

37/2019. (IV. 10.)  HATÁROZATA 

 

Kékkút 87 helyrajzi számú út forgalmi rend változásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában lévő 8254 Kékkút, 87. 

helyrajzi számú kivett közút forgalmi rend változását elfogadja 2 db sebességcsökkentő küszöb 

(fekvőrendőr) és az ezt jelző (egyéb veszély) közlekedési táblák kihelyezésével, valamint az út 

nyugati végén 30 km/h sebességkorlátozás közúti jelző tábla kihelyezésével. 

 

A beruházás finanszírozására szükséges forrás Kékkút Község Önkormányzata 

költségvetésében rendelkezésre áll. 

 

A Képviselő-testület a Bakony Plastiroute Kft. árajánlatát elfogadja nettó 235.910 Ft 

összegben, mely nem tartalmazza a sebességcsökkentő küszöbök és a közlekedési táblák  

kihelyezési költségét. A sebességcsökkentő küszöbök és a közlekedési táblák kihelyezéséről az 

önkormányzat gondoskodik az alkalmazásában álló munkavállalók bevonásával.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megrendelésről a Bakony 

Plastiroute Kft.-t a döntés alapján tájékoztassa. 

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

9.) Kékkút 015 helyrajzi számú út felújítása 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester:  a 015 helyrajzi számú út felújítására a Folyondár 

Kft-től kértek, illetve kaptak árajánlatot,  amelynek összege 2.298.700 Ft. Kéri, hogy aki az 

árajánlat elfogadásával egyetért, kézfeltartással jelezze.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

38/2019. (IV. 10.)  HATÁROZATA 

 

Kékkút 015 helyrajzi számú út felújításáról 

 

Kékkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 8254 Kékkút, 015. helyrajzi számú 

kivett saját használatú út művelési ágú ingatlant felújítja 800 négyzetméter nagyságban. 

 

A beruházás finanszírozására szükséges forrás Kékkút Község Önkormányzata 

költségvetésében rendelkezésre áll. 
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A Képviselő-testület a bruttó 2.298.700 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. 

 

10.) Temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálata  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: kérdezi, hogy ezzel a napirenddel kapcsolatosan 

van-e kiegészítés.  

 

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő: minden évben felül kell vizsgálni a temetői díjakat. 

Amennyiben a testület változtatni kíván a díjakon, akkor eldönti a mai ülésen és a hivatal a 

rendelet tervezetet megküldi véleményeztetésre. Több településen felvetődött, illetve 

jelentkezik igényként a rátemetés, kérdés, hogy ezt akarja-e a település szabályozni.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: kérdezi, hogy van olyan, hogy megváltási díj és  

újra váltási díj, a kettő nem ugyanaz? 

 

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző: a megváltási díj a megvásárlástól számított 

minimum 25 év, az újra váltás pedig az azt követő időszakban újra meg kell váltani. Kékkút 

esetében az egyszemélyes sírhelynél a rendelkezési jog 40 év, a megváltási díj 5.000 Ft. Ami 

még ebben a rendeletben ellentmondásban van, hogy urnafülke van 25 évre 15.000 Ft összegért. 

A rendelet viszont tartalmaz ilyet, hogy urnasírhely, tehát a díjtáblázatban nincs olyan 

meghatározás, hogy urnasírhely, de a rendelet szöveges részében pedig van. Vagy a táblázatot 

kellene  kiegészíteni urnasírhely díjjal, vagy a rendelet szövegéből kellene törölni.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: az idei évben ezen nem kívánnak változtatni, majd 

a jövő évben foglalkoznak vele, továbbá a díjakon sem kívánnak módosítani. Javasolja 

határozati javaslat elfogadását úgy, hogy a temetői díjakon a testület változtatni nem kíván.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

39/2019. (IV. 10.)  HATÁROZATA 

 

A temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálatáról 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a köztemető rendjéről, használatának és 

igénybevételének szabályairól szóló 11/2014. (XII. 16.) önkormányzati rendeletében 

szabályozott, a temetővel kapcsolatos díjakat felülvizsgálta, ami alapján megállapítja, hogy a 

díjakat módosítani nem kívánja. 

Felelős: Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző 

Határidő: azonnal. 
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11.) Beszámoló az önkormányzatok részvételével működő társulások 2018. évi 

tevékenységéről 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester:  a társulások 2018. évi tevékenységéről készült 

beszámolót megkapták. Kérdezi, hogy van-e észrevétel. Megállapítja, hogy nincsen, ezért 

javasolja a beszámoló elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

40/2019. (IV. 10.)  HATÁROZATA 

 

az Önkormányzat részvételével működő társulások 2018. évi  

 tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati társulások 2018. évi 

munkájáról készült beszámolót tudomásul veszi, és elfogadja.  

 

12.) Háziorvosi asszisztens kinevezése 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester:  kérdezi Aljegyző Asszonyt, hogy ezen napirendhez 

kapcsolódóan van-e kiegészítése. 

 

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző: amikor a háziorvosi praxis ellátatlan lett, akkor 

sürgősen intézkedni kellett az asszisztensi feladatok ellátásáról is. Gyakorlatilag akkor 

határozott időre volt szerződése a dolgozónak és félévenként lett meghosszabbítva, ami nem 

célszerű a dolgozó szempontjából, ezért szükséges határozatlan idejű kinevezése. 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: javasolja a határozatlan idejű kinevezés 

jóváhagyását Horváth Zsuzsanna asszisztens vonatkozásában.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

41/2019. (IV. 10.)  HATÁROZATA 

 

Háziorvosi asszisztens kinevezéséről 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulását adja, hogy Horváth 

Zsuzsanna (8300 Tapolca, Fő utca 2.) a Kővágóörs – Kékkút – Salföld háziorvosi körzetben, a 
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háziorvosi asszisztensi feladatok ellátására, 3 hónap próbaidő megjelölésével, határozatlan 

időre, 2019. július 1. napjától kinevezésre kerüljön.  

A kinevezésről Kővágóörs Község Önkormányzata dönt. 

  

A Képviselő-testület Horváth Zsuzsanna illetményét 215.000,- Ft-ban a következők szerint 

javasolja megállapítani: 

- fizetési osztályhoz fokozathoz tartozó garantált illetmény: 124.048 Ft  

- garantált bérminimumra való kiegészítés: 70.952 Ft, 

- szakdolgozó kiegészítő díjazása: 20.000 Ft. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Kővágóörs Község Polgármesterét értesítse.  

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

13.) Traub Pál helyiségbérleti szerződésének módosítása 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: Traub Pál  kérésének megfelelően a tavalyi évben 

kötött helyiségbérleti szerződést javasolja 2019. október 31-ig  meghosszabbítani. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

42/2019. (IV. 10.)  HATÁROZATA 

 

Kékkút, Fő u. 4. szám alatti (9/1. hrsz) ingatlanban levő 

 lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti szerződés módosításáról 

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

hogy Traub Péter Pál és Kékkút Község Önkormányzata között létrejött, (2018.04.01. napjától 

hatályban lévő) 8254 Kékkút, Fő u. 4. szám alatti (9/1. hrsz.) ingatlanban levő lakás céljára 

szolgáló helyiségre (tetőtérben lévő egy és egy fél szoba) vonatkozó, határozott idejű bérleti 

szerződés meghosszabbításra kerüljön 2019. október 31. napjáig. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés módosításának 

aláírására, valamint felkéri, hogy a döntésről Traub Péter Pált, mint szerződés szerinti bérlőt 

értesítse. 

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi, polgármester 

Határidő: 2019. április 30. 
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Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester:  megköszöni a részvételt az ülést 14:30 órakor 

bezárja. A képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját.  

 

K.m.f. 

 

 

 

 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi      Tóthné Titz Éva 

polgármester                   jegyzőt helyettesítő aljegyző 


