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KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

Ikt.szám: Krs/996-17/2019. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. október 18. napján 13:00  

órai kezdettel megtartott alakuló üléséről. 

 

Az ülés helye: Kékkút Község Önkormányzat hivatali helyisége 

  

Jelen vannak:  

Kardosné Csaba Gyöngyi  polgármester 

Lájer Teréz    képviselő 

Vasáros Csaba   képviselő 

 

Tanácskozási joggal megjelent:  

Tóthné dr. Titz Éva aljegyző 

Dr. Takács Katalin igazgatási csoportvezető 

Futó Ilona Helyi Választási Bizottság Elnöke  

 

Lakossági résztvevő: 2 fő 

 

A jegyzőkönyvet készítette: Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: köszönti az október 13-án megválasztott 

képviselőket, a Hivatal megjelent dolgozóit, illetve a Választási Bizottság Elnökét. Felkéri a 

jelenlévőket, hogy álljanak fel és hallgassák meg a Himnuszt.  

 

A jelenlévők állva meghallgatják a Himnuszt.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: a Himnusz elhangzása után megállapítja, hogy a 

testület 2 fő képviselővel és a polgármesterrel határozatképes, az alakuló ülést megnyitja. 

Javasolja  a meghívó szerinti napirend elfogadását.  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

111/2019. (X. 18.)  HATÁROZATA 

 

napirend elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. október 18-i alakuló ülés 

napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

1.) A Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a választás eredményéről 

Előterjesztő:  Futó Ilona Helyi Választási Bizottság Elnöke 
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2.) Az önkormányzati képviselők eskütétele, megbízólevél és esküokmányok átadása 

Előterjesztő:  Futó Ilona Helyi Választási Bizottság Elnöke 

 

3.) A polgármester eskütétele, megbízólevél és esküokmány átadása 

Előterjesztő: Futó Ilona Helyi Választási Bizottság Elnöke 

 

4.) Polgármesteri program ismertetése  

Előterjesztő:  Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

 

5.) Az alpolgármester megválasztása, eskütétele 

Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

 

6.) A polgármester illetményénének, alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 

Előterjesztő:  Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

 

7.) Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 

            Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

 

8.) Képviselői tiszteletdíj megállapítása 

Előterjesztő:  Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

 

9.) Polgármester szabadság ütemezésének jóváhagyása 

Előterjesztő:  Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

 

      10.)Tájékoztatások (gazdasági program, feladatátvállalás, összeférhetetlenségi szabályok, 

vagyonnyilatkozat-tétel) 

Előterjesztő:  Tóthné dr. Titz Éva aljegyző 

 

     11.) A településfejlesztéssel, településrendezéssel  és településkép-érvényesítéssel   

             összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelet módosítása   

             Előterjesztő:  Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

 

     12.) Tapolca Környéki Önkormányzati Társulásba delegált tag megválasztása  

Előterjesztő:  Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

 

 

1.) A Helyi Választási Bizottság Elnökének tájékoztatója a választás eredményéről 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: felkéri a Helyi Választási Bizottság Elnökét, hogy 

ismertesse a választás eredményét. 

 

Futó Ilona Helyi Választási Bizottság Elnöke:  a helyi önkormányzati képviselők és 

polgármester választás községünkben 2019. október 13-án eredményesen lezárult. A választás 

előkészítése és lebonyolítása a választási törvény alapján megtörtént. A polgármester és 

képviselőjelöltek valamennyien független jelöltként indultak. Az alábbiakban ismerteti a 

választás eredményét: 

Polgármester választás eredménye 

A névjegyzékben lévő választópolgárok száma:                                  59    



3 
 

Szavazóként megjelent választópolgárok száma:       46 

Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma:           0    

Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma:      46 

Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet+/hiány-):      0    

Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma:        1 

Érvényes szavazólapok száma:        45 

 

Jelölt neve:    Jelölő szervezet   érvényes szavazat 

Kardosné Csaba Gyöngyi             független jelölt             45 

 

A választás eredményes volt, a megválasztott polgármester: Kardosné Csaba gyöngyi 

 

Önkormányzati képviselő-választás eredménye 

 

A névjegyzékben lévő választópolgárok száma:                                 59    

Szavazóként megjelent választópolgárok száma:                                46 

Urnában lévő, bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma:           0    

Urnában lévő lebélyegzett szavazólapok száma:      46 

Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet+/hiány-):      0    

Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma:        2 

Érvényes szavazólapok száma:        44 

 

Jelölt neve    jelölő szervezet   érvényes szavazat 

Vasáros Csaba             független jelölt               36 

Lájer Teréz    független jelölt   30 

 

A megválasztható képviselők száma: 2, a megválasztott képviselők száma: 2. 

A választás eredményes volt, a megválasztott képviselők: 

Vasáros Csaba    független jelölt 

Lájer Teréz     független jelölt 

 

Tisztelettel kéri, hogy a Választási Bizottság tájékoztatóját fogadják el.  A Választási Bizottság 

nevében a megválasztott polgármesternek és a települési képviselőknek gratulál , eredményes, 

a község további fejlődését szolgáló jó munkát és ahhoz jó egészséget kíván. 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: megköszöni  az Elnök Asszony  tájékoztatását. 

 

2.) Az önkormányzati képviselők eskütétele, megbízólevél és esküokmányok átadása 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester:  elmondja, hogy a megválasztott képviselőknek 

esküt kell tenni. Felkéri a Helyi Választási Bizottság Elnökét az eskü kivételére a  jelenlévőket 

pedig arra, hogy  a képviselők eskütételéhez álljanak fel. 
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Lájer Teréz  és Vasáros Csaba képviselők az esküt leteszik. 

 

Futó Ilona HVB Elnöke: felkéri a képviselőket,  hogy az esküokmányokat írják alá. Átadja a 

megbízóleveleket, az esküokmányokat és gratulál.  

 

3.) A polgármester eskütétele, megbízólevél és esküokmány átadása 

 

Futó Ilona HVB Elnöke: tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a polgármester eskütétele 

következik. Felkéri a polgármestert, hogy a testület előtt az esküt tegye le, a jelenlévőket pedig 

arra, hogy az esküt állva hallgassák végig.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester az esküt leteszi. 

 

Futó Ilona HVB Elnöke: felkéri a Polgármester Asszonyt   az esküokmány aláírására, átadja 

a megbízólevelet és az esküokmányt, majd gratulál.  

 

4.) Polgármesteri program ismertetése  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester:  a polgármesteri programját az alábbiak szerint 

ismerteti:  

 

„TISZTELT KÉKKÚT KÉPVISELŐ -TESTÜLETE! 

ÚJABB VÁLASZTÁSON VAGYUNK TÚL ÉS EZ REMÉNYEIM SZERINT 5 ÉVRE 

SZÓL.MINT MEGVÁLASZTOTT POLGÁRMESTER, AZON LESZEK, HOGY AZ 

ÖNKORMÁNYZAT ÉS A FALU ÉLETÉBEN AZ ELKÖVETKEZŐ IDŐSZAK AZ 

ÖSSZETARTÁSRÓL, KÖZÖS EGYÜTMŰKÖDÉSRŐL ÉS FEJLŐDÉSRŐL SZÓLJON. 

PROGRAMOM:  

1.PONT: 

 KÖZELEBB HOZNI AZ ÁLANDÓ LAKOSSÁGOT A NYARALÓTULAJDONOSOKKAL, 

ÍGY KÖZVETLENEBB ÉS EGYSZERŰBB LENNE AZ EGYMÁSMELLETT ÉLÉS ÉS A 

TERVEK MEGVALÓSÍTÁSA 

2.PONT: 

   A KAMIONOS FORGALOM ELTERELÉSÉNEK MEGOLDÁSA, HOGY ÉLHETŐBB 

LEGYEN EZ A KIS KÖZSÉG 

3.PONT: 

A KÖZÚT FELÚJÍTÁSA A FALU TERÜLETÉN 

4.PONT: 

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSA ÉS HASZNOSÍTÁSA 
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5. ÉS A FOLYTATÁS…… 

  A KÖZTERÜLETEK FOLYAMATOS SZÉPÍTÉSE, MEGÚJÍTÁSA, RENDEZVÉNYEK 

SZERVEZÉSE AZ ITT ÉLŐK BEVONÁSÁVAL, AZ ITT ÉLŐK ÖRÖMÉRE ÉS MÉG 

SOK APRÓSÁG, AMI A MŰKÖDÉS VÁRATLAN ÉS ELENGEDHETETLEN RÉSZE.  

EZ TERMÉSZETESEN CSAK AKKOR MŰKÖDIK, HA SEGÍTSÉGET KAPOK ÉS EZT 

SZERETNÉM KÉRNI A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TAGJAITÓL. 

SIKERES EGYÜTTMŰKÖDÉST, JÓ MUNKÁT KÍVÁNOK AZ ELKÖVETKEZŐ 

ÉVEKRE!” 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester:  javasolja a polgármesteri program elfogadását.        

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

112/2019. (X. 18.)  HATÁROZATA 

 

polgármesteri program elfogadásáról  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a  2019-2024. önkormányzati ciklusra 

vonatkozó  polgármesteri programot elfogadja. 

 

5.) Az alpolgármester megválasztása, eskütétele 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester:  elmondja, hogy Vasáros Csaba képviselőt javasolja 

az alpolgármesteri tisztségre. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az alpolgármester választás 

titkos szavazással történik. Kérdezi az alpolgármester jelöltet, hogy elfogadja-e a jelölést, 

illetve kéri-e a zárt ülés tartását.  

 

Vasáros Csaba képviselő: a jelölést köszönettel elfogadja, nem kéri a zárt ülés tartását. 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester:  elmondja, hogy a titkos szavazás lebonyolítását a 

testület ezzel megbízott tagja végzi, jelen esetben Lájer Teréz. Javasolja, hogy aki egyetért 

azzal, hogy a titkos szavazást Lájer Teréz lebonyolítsa, kézfeltartással jelezze.  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

113/2019. (X. 18.)  HATÁROZATA 

 

Az alpolgármester választás lebonyolításához megbízott tagról 
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Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy az alpolgármester 

választás lebonyolítására Lájer Teréz képviselő-testületi tagot bízza meg.  

A Képviselő-testület felkéri Lájer Teréz képviselő-testületi tagot az alpolgármester választás  

titkos szavazás lebonyolítására.  

 

Felelős: Lájer Teréz képviselő 

Határidő: azonnal. 

Lájer Teréz  felkért képviselő: a szavazólapok elkészítésre kerültek, mely tartalmazza a 

polgármester asszony által alpolgármesternek javasolt Vasáros Csaba nevét. Szavazó 

helyiségül az önkormányzati iroda külön terme szolgál, ahol az urna is elhelyezésre került.  

Az alpolgármesterre érvényesen, igenlően a neve mellett elhelyezett körben X vagy + jellel 

lehet szavazni. Az alpolgármester megválasztásához minősített többségi szavazat, tehát 2 

érvényes szavazat szükséges. Felkéri a képviselőket, hogy a titkos szavazást a kijelölt 

helyiségben tegyék meg. 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester a szavazás idejére szünetet rendel el.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: berekeszti a szünetet és felkéri Lájer Teréz 

képviselőt, hogy ismertesse a szavazás eredményét.  

 

Lájer Teréz képviselő: tájékoztatja a testületet, hogy a 3 szavazólapból mindegyik érvényes, 

megállapítja, hogy 3 igen szavazattal Vasáros Csaba került megválasztásra alpolgármesternek.  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

114/2019. (X. 18.)  HATÁROZATA 

 

Az alpolgármester megválasztásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete titkos szavazással, minősített többséggel 

2019. október 18. napjától a képviselő-testület megbízatásának időtartamára  Vasáros Csaba-t 

társadalmi megbízatású alpolgármesterré megválasztotta.  

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

Határidő: azonnal. 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester:  felkéri az alpolgármestert az eskü letételére.  

 

Vasáros Csaba alpolgármester leteszi az esküt 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester átadja az esküokmányt és gratulál. 
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6.) A polgármester illetményénének, alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester:  a következő napirend  első fele a polgármester 

illetményének megállapítása, melyből kifolyólag bejelenti érintettségét. Kéri, hogy a testület a 

döntéshozatalból ne zárja ki.  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

115/2019. (X. 18.)  HATÁROZATA 

 

 döntéshozatalból történő kizárásról  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kardosné Csaba Gyöngyi polgármestert a 

polgármesteri illetmény megállapítására vonatkozó döntéshozatalból nem zárja ki.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester:  az előterjesztésben szerepelnek az illetményre 

vonatkozó összegek. Illetményként javasolja megállapítani a 299.151 Ft-ot, illetve 

költségtérítésként pedig a 44.873 Ft összeget.  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

116/2019. (X. 18.)  HATÁROZATA 

 

A polgármester illetményének megállapításáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kardosné Csaba Gyöngyi, főállású 

polgármester illetményét - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71. § (4) bekezdése a) pontja alapján 299.151,-Ft, 

-  a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 131.§ 

(1) bekezdése alapján a kerekítés szabályaira tekintettel 2019. október 13. napjától havi 

299.200,- Ft-ban állapítja meg.  

A polgármester az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján havonta 44.873,- Ft – illetménye  

15 %-ának megfelelő - összegű költségtérítésre jogosult.  

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

havi rendszerességgel történő kifizetése iránt. 

Felelős: Vasáros Csaba alpolgármester 

Határidő: azonnal. 
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Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester:   a napirend második része az alpolgármester 

tiszteletdíjának a megállapítása.  

 

Vasáros Csaba alpolgármester: bejelenti érintettségét. 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: javasolja, hogy az Alpolgármester Urat a 

döntéshozatalból ne zárják ki.  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

117/2019. (X. 18.)  HATÁROZATA 

 

döntéshozatalból történő kizárásról  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Vasáros Csaba alpolgármestert az 

alpolgármesteri tiszteletdíj megállapítására vonatkozó döntéshozatalból nem zárja ki.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: az Alpolgármester Úrnak javasolja a tiszteletdíj 

megállapítását 134.618 Ft összegben, a költségtérítést pedig 20.193 Ft összegben.  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

118/2019. (X. 18.)  HATÁROZATA 

 

Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Vasáros Csaba, társadalmi megbízatású 

alpolgármester tiszteletdíját a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 80. § (2) bekezdése alapján 2019. október 18-tól  

havi bruttó 134.618.- Ft-ban  állapítja meg.  

Az alpolgármester az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján havonta  20.193.- Ft - tiszteletdíja 15 

%-ának megfelelő - összegű költségtérítésre jogosult.  

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen az alpolgármester járandóságai 

havi rendszerességgel történő kifizetése iránt. 

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

Határidő: azonnal. 

 

7.) Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: több pontban szükséges módosítani a Szervezeti és 

Működési Szabályzatot, felkéri az Aljegyző Asszonyt, hogy a módosításokat ismertesse. 
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Tóthné dr. Titz Éva aljegyző: tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a szükséges és aktuális 

változásokat vezették át a Szervezeti és Működési Szabályzatban. Ilyen a kormányzati funkció, 

amit aktualizálni kellett, továbbá a Polgármester Asszony főállásúként került megválasztásra, 

így ezt is aktualizálni kellett, mellékletben csak formai dolog miatt történt változtatás, mert 

korábban függeléket tartalmazott a rendelet, most nem már nem tartalmazhat függeléket. Még 

annyi módosítás történt, hogy a „lakossági fórum” mint fogalom került meghatározásra a 

rendeletben, mely tekintetében a közmeghallgatáson kívül egy szabadabb lakossági egyeztetést 

tud ebben megvalósítani a testület, ennek nem olyan kötött az összehívása sem és nem testületi 

ülésnek  minősül, jobban kikérhető a település véleménye, nem követel meg testületi és hivatali 

részvételt. Még egy technikai dolog is került módosításra, még pedig a kifüggesztés pontosítása. 

 

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

módosítás elfogadását.  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

15/2019. (X. 31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló  

12/2013. (X. 4.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

 

8.) Képviselői tiszteletdíj megállapítása 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: ezen  napirend keretében a képviselői tiszteletdíjat 

szükséges megállapítani.  

 

Lájer Teréz képviselő: jelzi a döntéshozatalban való érintettségét. 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: javasolja, hogy Lájer Teréz Képviselő Asszonyt a 

döntéshozatalból ne zárják ki.  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

119/2019. (X. 18.)  HATÁROZATA 

 

döntéshozatalból történő kizárásról  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Lájer Teréz képviselőt a képviselői 

tiszteletdíj megállapítására vonatkozó döntéshozatalból nem zárja ki.  
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Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: képviselői tiszteletdíjnak javasol megállapítani 

134.618 Ft összeget. Javasolja, hogy aki az összeggel egyetért, kézfeltartással jelezze.  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

16/2019. (X. 31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 

a képviselők tiszteletdíjáról 

 

9.) Polgármester szabadság ütemezésének jóváhagyása 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: az évből már elég kevés idő van hátra, az 

időarányosan járó 8 nap szabadságot úgy szeretné kivenni, hogy október és november hónapban 

2-2 napot, decemberben pedig 4 napot. Javasolja, hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással 

jelezze.  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

120/2019. (X. 18.)  HATÁROZATA 

 

A polgármester 2019. évi szabadsága ütemezéséről 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kardosné Csaba Gyöngyi, polgármester 

2019. október 13. napjától 2019. december 31. napjáig járó szabadságának ütemezését az 

alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

- október hónapban 2 nap 

- november hónapban 2 nap 

- december hónapban 4 nap.  

 

 

10.)Tájékoztatások (gazdasági program, feladatátvállalás, összeférhetetlenségi szabályok, 

vagyonnyilatkozat-tétel) 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: felkéri Aljegyző Asszonyt a napirenddel 

kapcsolatos tudnivalók ismertetésére. 

 

Tóthné dr. Titz Éva aljegyző: csak röviden ismertetné a tájékoztatás lényegét. A gazdasági 

programot 6 hónapon belül kell felülvizsgálni a testületnek, a feladatátvállalással kapcsolatban 

annyit kíván elmondani, hogy az önkormányzat elsődlegesen a kötelező feladatait, 
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másodlagosan pedig az önként vállalt feladait láthatja el, nyilván ezt majd a költségvetés 

készítésekor a feladatvállaláskor mérlegeli. Az összeférhetetlenségi és méltatlansági 

szabályoknál arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy ezt folyamatosan figyelemmel kell kísérni 

és folyamatosan fenn kell annak állni, hogy egyik testületi tag se legyen összeférhetetlen.  

A méltatlansági szabályoknál különösen figyelni kell a Köztartásmentes Adatbázisba való 

bejelentkezési kötelezettségre, ami 30 napon belül meg kell, hogy történjen az ügyfélkapun 

keresztül, ami a KOMA rendszerbe való bejelentkezést jelenti. Itt is nagyon fontos, hogy 

folyamatosan fenn kell állnia a köztartásmentességnek, amennyiben a NAV-nál ez minuszba 

megy át, akkor azt azonnal jelzik a hivatal felé és ezt fel kell oldani, mert ennek a nem teljesítése 

a képviselői tisztség megszűnésével jár. Ha ezzel kapcsolatban bármilyen kérdés van szívesen 

segítenek a hivatalban. Még egy fontos dolog, a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség, amit 

szintén 30 napon belül meg kell tenni, illetve minden évben január 31-ig ismételten teljesíteni 

kell ezt a kötelezettséget.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: köszönik a részletes tájékoztatást, melyet javasol 

elfogadni.  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

121/2019. (X. 18.)  HATÁROZATA 

 

tájékoztató tudomásul vételéről 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gazdasági programról, 

feladatátvállalásról, összeférhetetlenségi szabályokról, vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

Határidő: azonnal. 

 

     11.) A településfejlesztéssel, településrendezéssel  és településkép-érvényesítéssel   

             összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelet módosítása   

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: szintén kéri az Aljegyző Asszonyt, hogy ezen 

napirend vonatkozásában ismertesse a rendelet módosítás okait.  

 

Tóthné dr. Titz Éva aljegyző: a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása keretében 

elfogadásra került a lakossági fórum. A partnerségi rendelet is visszahivatkozik a lakossági 

fórumra, illetve annak szabályaira, korábban a közmeghallgatás szabályait irányozták elő a 

lakossági fórumra, mert nem volt az SZMSZ-ben ilyen fogalom, most már van, így a 

közmeghallgatás kikerül és a lakossági fórumra már a szabadabb szabályok az irányadók. Ez a 

módosítás tulajdonképpen az SZMSZ-szel való jogharmonizáció okán történt. 

 

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

módosítás elfogadását.  
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Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  

 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

17/2019. (X. 31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 

a településfejlesztéssel, településrendezéssel  és településkép-érvényesítéssel  

összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló  

9/2017. (VII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

12.) Tapolca Környéki Önkormányzati Társulásba delegált tag megválasztása  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: a tapolcai társulásban eddig is a polgármester 

képviselte a  települést, tehát ezután  is a polgármestert, vagyis személyét  javasolja delegálni a 

társulásba. 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

122/2019. (X. 18.)  HATÁROZATA 

 

A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás  

Társulási Tanácsába tag delegálásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca Környéki Önkormányzati 

Társulás Társulási Tanácsába Kardosné Csaba Gyöngyi polgármestert delegálja. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatot a Tapolca Környéki 

Önkormányzati Társulás részére küldje meg. 

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi, polgármester 

Határidő: 2019. november 7.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: megköszöni a részvételt, az ülést 13:45 órakor 

bezárja. 

 

K.m.f. 

 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi     Tóthné Titz Éva 

polgármester           aljegyző 

 

 


