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 KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

Ikt.szám: Krs/996-7/2019. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

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

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  

 

Sifkovitsné Kiss Krisztina pénzügyi ügyintéző 

 

A jegyzőkönyvet készítette: Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető 

 

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

testület határozatképes. Javasolja a meghívóban szereplő napirendet kiegészíteni 9. 

napirenddel, a Helyi Választási Bizottságba póttag választása címmel.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

57/2019. (V. 14.)  HATÁROZATA 

 

napirend elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. május 14-i  nyilvános ülés 

napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

1.) Kékkút Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása  

2.) Kékkút Önkormányzat 2018. évi zárszámadásának elfogadása 

3.) 2018. évi rendezvények elszámolása  

4.) Jelentés az önkormányzatot érintő 2018. évi ellenőrzésekről  

5.) Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása 

6.) Háziorvosi tevékenység helyettesítéssel történő ellátására kötött vállalkozói 

szerződés módosítása 

7.) Közérdekű védekezés költségeinek megelőlegezése 

8.) Településfejlesztési Koncepció és Településrendezési eszközök elkészítése 

véleményezési szakaszának lezárása 

9.) Helyi Választási Bizottságba póttag választása  
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Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester:  a napirendek tárgyalása előtt szükséges elfogadni 

a lejárt határidejű határozatokról készült jelentést, melyet  javasol elfogadásra. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

58/2019. (V. 14.)  HATÁROZATA 

 

jelentés elfogadásáról  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a lejárt határidejű  határozatokról készült 

jelentést elfogadja.  

1.) Kékkút Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester:  kérdezi, hogy a 2018. évi költségvetés 

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

javasolja elfogadásra.  

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

8/2019. (V. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 

a 2018. évi költségvetésről szóló 

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

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester:  a költségvetés módosításához kapcsolódó 

tájékoztatási kötelezettséget is javasolja elfogadásra.  

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

59/2019. (V. 14.)  HATÁROZATA 

 

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

kapcsolódó tájékoztatási kötelezettséget elfogadja.  
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2.) Kékkút Önkormányzat 2018. évi zárszámadásának elfogadása 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester:  kérdezi, hogy a zárszámadással kapcsolatosan 

 van-e kiegészítés. Megállapítja, hogy nincsen, ezért javasolja a 2018. évi zárszámadás 

elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

9/2019. (V. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 

Kékkút Község Önkormányzata 2018. évi zárszámadásáról 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: a zárszámadáshoz is kapcsolódik tájékoztatási 

kötelezettség, melyet javasol elfogadásra.  

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

60/2019. (V. 14.)  HATÁROZATA 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. évi zárszámadáshoz kapcsolódó 

tájékoztatási kötelezettséget elfogadja.  

 
3.) 2018. évi rendezvények elszámolása  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: a rendezvények elszámolásai számla alapján 

megtörténtek. A rendezvények jól sikerültek, bízik benne, hogy az idei évben is sikerült 

hasonló rendezvényeket szervezni. Javasolja az elszámolás elfogadását. 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

61/2019. (V. 14.)  HATÁROZATA 

 

rendezvények elszámolásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. évi rendezvények elszámolását 

elfogadja.  
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4.) Jelentés az önkormányzatot érintő 2018. évi ellenőrzésekről  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: a 2018. évi ellenőrzésekről készült jelentést 

javasolja elfogadni.  

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

62/2019. (V. 14.)  HATÁROZATA 

 

a  2018. évben végzett ellenőrzésekről szóló jelentésről 

 

Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évben Kékkút Község 

Önkormányzatánál végzett ellenőrzésekről szóló jelentést tudomásul veszi, és elfogadja azt. 

 

5.) Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester:  az előző program december 31. napjával lejárt, új 

program elfogadása szükséges a 2019-2024. időszakra. Kérdezi, hogy van-e kiegészítés ezzel 

kapcsolatosan, megállapítja, hogy  nincsen, ezért javasolja elfogadásra.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

63/2019. (V. 14.)  HATÁROZATA 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

Helyi Esélyegyenlőségi Tervének elfogadásáról 

Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (1) bekezdése alapján 

az előterjesztés melléklete szerinti formában és tartalommal a Helyi Esélyegyenlőségi 

Programot a 2019-2024. időszakra vonatkozóan elfogadja. 

Felkéri a polgármestert, hogy az aláírt dokumentumot küldje meg a Szociális és Gyámügyi 

Főigazgatóság részére.  

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi, polgármester 

Határidő: azonnal. 
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6.) Háziorvosi tevékenység helyettesítéssel történő ellátására kötött vállalkozói 

szerződés módosítása 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester:  ehhez a napirendhez tartozó anyagot is szintén 

megkapták. A doktornővel a szerződés eddig határozott időre került megkötésre, mely június 

30-ig szól, a módosításban határozatlan idejű vállalkozói szerződés kerül aláírásra. Javasolja a 

szerződés módosítás jóváhagyását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

64/2019. (V. 14.)  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 2019. 

június 30-ig megbízott KIRÁLY Gyógyító Betéti Társaság szerződése módosításra kerüljön, 

mely a továbbiakban határozatlan időre kerülne megkötésre az előterjesztésben foglaltak 

szerint.  

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: azonnal. 

 

7.) Közérdekű védekezés költségeinek megelőlegezése 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: a közérdekű védekezés költségeinek 

megelőlegezése a parlagfűmentesítésre szolgál.  

 

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző: annyi kiegészítést tenne, hogy a jogszabály 

előírja jegyzői hatáskörben ezt a feladatot. Ennek a megelőlegezésére van szükség a települést 

érintően, amennyiben a településen ilyen védekezésre szükség lenne belterületen, akkor kéri a 

hivatal ennek a költségnek a megelőlegezését, mivel a hivatal erre költségvetési kerettel nem 

rendelkezik, utána természetesen a jogszabályok szerint visszaigényelhető ez az összeg és akkor 

a pénz is visszafizetésre kerül.  A hivatal fog szerződést kötni egy vállalkozóval a feladatok 

ellátására.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: köszöni a kiegészítést. Javasolja, hogy fogadják el 

a határozati  javaslatot.  

 

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 

 

65/2019. (V. 14.)  HATÁROZATA 

 

közérdekű védekezés költségeinek megelőlegezéséről 

 

Kékkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a közérdekű 

védekezés elrendelésére jogosult hatóság (jegyző) az általa kiválasztott gazdálkodó szervezetet 

bízza meg a közérdekű védekezés elvégzésére. 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete költségvetése terhére vállalja a közérdekű 

védekezés költségeinek megelőlegezését. 

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

Határidő: folyamatos. 

 

8.) Településfejlesztési Koncepció és Településrendezési eszközök elkészítése 

véleményezési szakaszának lezárása 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: a Településfejlesztési Koncepció, illetve a 

Településrendezési eszközök elkészítése már a vége felé tart. Kérdezi, hogy van-e az anyaggal 

kapcsolatosan kiegészítés, bár az összes véleményt az előterjesztés mellékleteként kézhez 

kapták.  

 

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző:  a tervező iroda készítette el az anyagot. 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester:  köszöni a tervező csapat, illetve a műszakos 

ügyintéző hölgynek a munkáját. Javasolja, hogy aki a határozati 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 

 

66/2019. (V. 14.)  HATÁROZATA 

 

Településfejlesztési Koncepció és a Településrendezési eszközök  

elkészítése véleményezési szakaszának lezárásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Településrendezési eszközök 

elkészítése tekintetében a partnerségi egyeztetés során, illetve a véleményezési szakaszban 

beérkezett véleményekkel kapcsolatban - a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 39. § (2) 

bekezdésében foglaltaknak megfelelően  

1.  megállapítja, hogy a lefolytatott partnerségi véleményezés során a módosítással 

kapcsolatban a Partnerektől egy észrevétel érkezett, mely észrevétel elfogadásra kerül, 

lakóterületen az épületmagasság 4,5 m-re csökken. A partnerségi szabályzat szerinti 
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lakossági fórum (közmeghallgatás) megtartásra került így a partnerségi egyeztetést 

lezártnak tekinti; 

2. úgy dönt, hogy a közbenső véleményezés során beérkezett véleményeket az azokra adott 

válaszok és a 2019. 04. 08. és a 04.17.-i egyeztetés jegyzőkönyve szerinti 

megállapodásokkal elfogadja.  

3. Egy el nem fogadott vélemény maradt az Állami Főépítész részéről a korlátozott 

használatú mezőgazdasági övezet tekintetében, azonban a mellékelt tervezői válaszok 

alapján ennek használatát a történeti tájhasználat, településszerkezet, mint kialakult 

településrendezési ok és helyzet indokolja, közérdeket nem sért és a jogszabályok 

lehetővé teszik az alkalmazását.  

4. megállapítja, hogy a településrendezési eszköz módosítás véleményezési szakasza 

lezárult; 

5.  megállapítja, hogy a véleményezési dokumentációban szereplő "Környezeti értékelést" a 

környezetvédelemért felelős államigazgatási szervek elfogadták, ezért a környezeti 

vizsgálati eljárást lezárja; 

6.  felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon jelen döntés dokumentálásáról és 

közzétételéről, 

7. felkéri a tervezőt, hogy készítse el a végső szakmai véleményezésre bocsájtandó 

tervdokumentációt; 

8. felkéri a Polgármestert, hogy a jelen döntéssel összhangban átdolgozott 

településrendezési eszközök tervezetét, az eljárás során beérkezett valamennyi vélemény 

és a véleményezési szakaszban keletkezett egyéb dokumentum egy példányát, továbbá 

azok másolati példányát elektronikus adathordozón küldje meg végső szakmai 

véleményezésre a Veszprém Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészének, és a 

kérelemhez csatolja a jelen határozat előterjesztésének mellékletét (Tervezői válaszok) 

is.  

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

Határidő: 5 nap. 

 

9.) Helyi Választási Bizottságba póttag választása  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester:  két póttagot javasol a Helyi Választási Bizottságba  

Lájer Teréz és Dalmai Szilárd kékkúti  lakosokat. Javasolja, hogy aki a két póttag személyével 

egyetért, kézfeltartással jelezze.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

67/2019. (V. 14.)  HATÁROZATA 

 

A Helyi Választási Bizottság póttagjainak megválasztásáról 

 
Kékkút  Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Helyi Választási Bizottságba az alábbi 

póttagokat választja:  

 

- Lájer Teréz Kékkút,  Fő utca 1. szám alatti lakost  
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- Dalmai Szilárd Kékkút, Fő utca 1. szám alatti lakost.  

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt helyettesítő aljegyzőt, hogy az érintetteket a döntésről 

értesítse.  

 

Felelős: Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző  

Határidő: azonnal. 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester:  megköszöni a részvételt a nyilvános ülést 10:20 

órakor bezárja. A képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját.  

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi                                                         Tóthné Titz Éva 

polgármester  jegyzőt helyettesítő aljegyző 

 

 

 

 

 

 

 
 


