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KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. február 11. napján 09:00 órai 

kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: Kékkút Község Önkormányzat hivatali helyisége 

  

Jelen vannak:  

Kardosné Csaba Gyöngyi  polgármester 

Vasáros Csaba   alpolgármester 

Lájer Teréz    képviselő 

 

Tanácskozási joggal megjelent: 

 

Dr. Szabó Tímea jegyző  

Sifkovitsné Kiss Krisztina pénzügyi ügyintéző 

 

A jegyzőkönyvet készítette: Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető 

 

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

testület három fővel határozatképes. Ismerteti a meghívó szerinti napirendet, melyet javasol 

kiegészíteni az alábbival: Gyepmesteri feladatok ellátására árajánlat elbírálása. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

3/2020. (II. 11.)  HATÁROZATA 

 

napirend elfogadásáról  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. február 11-i nyilvános ülés 

napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

 

1. Kékkút Önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadása  

Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

 

2. Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet 

módosítása  

Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

 

3. Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet módosítása  

   Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

 



2 
 

4. Közszolgálati tisztviselők 2020. évi illetményalapjának elfogadása  

Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

      

5. 2020. évi közbeszerzési terv elfogadása  

Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

 

6. 2020. évi rendezvényterv elfogadása 

Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

     

7. 2020-2024. időszakra szóló gazdasági program elfogadása 

Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

 

8. 2020. évi belső ellenőrzési feladatok elfogadása  

Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

 

9. Alapítványok, egyesületek 2019. évi támogatásának elszámolása  

Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

 

10. Alapítványok, egyesületek 2020. évi támogatás iránti kérelme 

Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

 

11. Gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló rendelet módosításának véleményezése  

Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

 

12. Általános iskolai körzethatárok véleményezése  

Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

 

13. Falugondnoki szolgálat továbbképzési tervének elfogadása  

Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

 

14. Polgármester szabadságának ütemezése  

Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

 

15. Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat 

támogatási kérelme nyári táborozáshoz   

Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

 

16. Kékkút 255 hrsz-ú ingatlanra (játszótér) játszótéri és fitnesz eszközök beszerzése 

Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

 

17. Kékkút 255 hrsz-ú ingatlan (játszótér) kerítés felújítása  

Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

 

18. Kékkút Fő utca 5. szám alatti önkormányzati ingatlanba bútor beszerzése  

Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

 

        19. Szupergyors Internet Projekt kapcsán érkezett megkeresés megtárgyalása 

              Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 
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        20. Gyepmesteri feladatok ellátására árajánlat elbírálása 

              Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester:  ismerteti a lejárt  határidejű határozatokról készült 

jelentést, melyet javasol elfogadásra.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

4/2020. (II. 11.)  HATÁROZATA 

 

jelentés elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról készült 

jelentést elfogadja.  

 

1.) Kékkút Önkormányzat 2020. évi költségvetésének elfogadása  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester:  ismerteti az 2020. évi költségvetéssel kapcsolatos 

előterjesztést. Kérdezi, hogy azzal kapcsolatosan van-e észrevétel. Megállapítja, hogy nincsen, 

ezért javasolja elfogadásra a rendeletet.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

1/2020. (II. 20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 

a 2020. évi költségvetésről 

 

 

Dr. Szabó Tímea jegyző: ezen napirend keretén belül szükséges elfogadni még a saját 

bevételeket és az adósságot keletkeztető ügyeletekből eredő fizetési kötelezettségeket az 

elkövetkezendő három évre.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: javasolja a határozati javaslat elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

5/2020. (II. 11.)  HATÁROZATA 
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Az Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből  

eredő fizetési kötelezettsége megállapításáról  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 29/A. §-a alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint a 

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése 

szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet 

követő három évre várható összegét az alábbiakban foglaltak szerint állapítja meg: 

 

Saját bevételek összege: 

                                                              2020.   76.255.000 Ft 

                                                              2021.   71.020.000 Ft 

                                                              2022.  71.970.000 Ft 

        2023.  71.920.000 Ft 

 

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek:  

                                                              2020. 0 Ft 

                                                              2021. 0 Ft 

                                                              2022. 0 Ft 

                                                              2023. 0 Ft 

 

Dr. Szabó Tímea jegyző: úgyszintén ehhez a napirendhez tartozik a költségvetéshez 

kapcsolódó tájékoztatási kötelezettség, melyet el kell fogadni. 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: javasolja a tájékoztatási kötelezettség elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

6/2020. (II. 11.)  HATÁROZATA 

 

Tájékoztatási kötelezettségről 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetéshez kapcsolódó, 

az államháztartásról szóló törvény szerinti tájékoztatást elfogadja. 

 

Dr. Szabó Tímea jegyző: amiről már korábban beszéltek, a Közös Hivatal működtetéséhez 

nyújtani tervezett plusz támogatás, arról is készült egy határozati javaslat, melybe 3.000.000 Ft 

került. Viszont utólag eszébe jutott, hogy ez nem biztos, hogy 3.000.000 Ft-ba fog kerülni, sőt 

biztos, hogy nem fog ennyibe kerülni, mert ez egy éves költség. Ugyan a költségvetésben 

3.000.000 Ft-ot terveztek, de ebben a határozatban úgy kellene fogalmazni, hogy a hivatal új 

igazgatási, illetve hatósági ügyintézőjének a 2020. évi költségét vállalja az önkormányzat. Nem 

is feltétlen a költségvetés következő módosításába kellene beépíteni, mert ha valakit felvesz a 

hivatal, és esetleg elmegy éven belül, akkor megint csak csökken a költség, valószínűleg ezt az 

elszámoláskor, vagy év végén kellene kimutatni. Tehát ilyen tartalommal kellene kiegészíteni 

ezt a határozatot.  
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Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: javasolja Jegyző Asszony által tett kiegészítéssel a 

határozat elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

7/2020. (II. 11.)  HATÁROZATA 

 

A Közös Hivatal működtetéséhez nyújtott támogatás kiegészítéséről 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Kővágóörsi Közös 

Önkormányzati Hivatal működtetéséhez fizetendő, az Önkormányzatot lakosságarányosan 

terhelő hozzájárulást 2020. évben a foglalkoztatni tervezett új igazgatási, illetve hatósági 

ügyintéző személyi juttatása költségével, maximum 3. 000.000 Ft-tal kiegészíti. 

A kiegészítés összegével a Közös Hivatalt működtető többi Önkormányzat 2020. évi 

hozzájárulása csökkentendő.  

Felkéri a jegyzőt, hogy a Közös Hivatal 2020. évi költségvetésének következő módosításakor 

az e döntésnek megfelelő változtatás kerüljön betervezésre, továbbá, hogy az Önkormányzatot 

terhelő tényleges költség a 2020. évi elszámoláskor kerüljön kimutatásra.  

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester, dr. Szabó Tímea jegyző 

Határidő: a Közös Hivatal költségvetésének következő módosítása 

 

2.) Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet 

módosítása 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: a rendelet módosítását az teszi szükségessé, hogy 

megállapítható a földhivatali rendszerből, hogy az előterjesztésben felsorolt ingatlanok már 

nem képezik az önkormányzat tulajdonát. Ezért javasolja a rendelet módosítás elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

2/2020. (II. 20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 

az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló  

29/2004. (XII.02.) önkormányzati rendelete módosításáról  

 

 

3.) Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet módosítása  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: a szervezeti és működési szabályzat módosítását 

javasolja az előterjesztésnek megfelelően.  
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Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  

 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

3/2020. (II. 20. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 

a Kékkút Község Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról  

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

 

4.) Közszolgálati tisztviselők 2020. évi illetményalapjának elfogadása  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: javasolja a köztisztviselők 2020. évi 

illetményalapjának az elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

4/2020. (II. 20. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 

a közszolgálati tisztviselők 2020. évi illetményalapjáról 

 

5.) 2020. évi közbeszerzési terv elfogadása 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: az idei évre vonatkozó közbeszerzési terv nemleges 

megjelölésű, melyet javasol elfogadásra.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

8/2020. (II. 11.)  HATÁROZATA 

 

A 2020. évi közbeszerzési tervről 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény 42.§-a alapján az Önkormányzat, mint ajánlatkérő által 2020. évben 

lefolytatandó közbeszerzési eljárások éves tervét nemleges megjelöléssel jóváhagyja. 

Megbízza a polgármestert, hogy az esetlegesen közbeszerzéssel érintett fejlesztéseket, 

beruházásokat kísérje figyelemmel. 

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

Határidő: folyamatos.  
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6.) 2020. évi rendezvényterv elfogadása 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: kérdezi, hogy a 2020. évi rendezvénytervhez 

kapcsolódóan van-e valakinek kiegészítése. Megállapítja, hogy nincsen, így javasolja a 

rendezvényterv elfogadását. 

  

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

9/2020. (II. 11.)  HATÁROZATA 

 

rendezvényterv elfogadásáról  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. évi rendezvénytervet elfogadja.  

 

7.) 2020-2024. időszakra szóló gazdasági program elfogadása 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: a gazdasági programot áttanulmányozták. Kérdezi, 

hogy van-e esetleg módosító javaslat. Megállapítja, hogy nincsen, ezért javasolja elfogadásra 

a 2020-2024. időszakra szóló gazdasági programot.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

10/2020. (II. 11.)  HATÁROZATA 

 

A gazdasági program elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020-2024. időszakra 

szóló gazdasági programját elfogadja. 

 

8.) 2020. évi belső ellenőrzési feladatok elfogadása 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: a belső ellenőrzési feladatokat minden évben 

Kövessiné végzi. Az önkormányzatok lakosságarányosan járulnak hozzá ehhez a feladathoz. 

Javasolja a határozati javaslat elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

11/2020. (II. 11.)  HATÁROZATA 



8 
 

A belső ellenőrzési feladatok ellátásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a belső ellenőrzési feladatokat polgári jogi 

jogviszony keretében, külső szolgáltató bevonásával kívánja ellátni. Felhatalmazza a jegyzőt, 

hogy a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal képviseletében kössön szerződést Kövessiné 

Müller Katalin egyéni vállalkozóval 2020. évre 1. 600. 000 Ft (áfa mentes) díjazásért a belső 

ellenőrzési feladatok ellátására, mely terjedjen ki a Kővágóörsi Közös Önkormányzati 

Hivatalra, a Hivatalt alkotó önkormányzatokra, ezen önkormányzatok tagságával működő 

társulásokra és a Hivatalhoz rendelt költségvetési szervekre.  

Vállalja, hogy a belső ellenőrzési feladatok ellátásáért fizetendő díjazás lakosságarányosan rá 

eső részét a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal részére 2020. július 31-éig átadja.  

 

Felelős: dr. Szabó Tímea, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

9.) Alapítványok, egyesületek 2019. évi támogatásának elszámolása 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: az elmúlt évben támogatták a Medicopter 

Alapítványt, a Rákóczi Szövetséget és az Ábrahámhegy Polgárőr Egyesületet. Először javasolja 

a Medicopter Alapítvány elszámolását elfogadni. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

12/2020. (II. 11.)  HATÁROZATA 

 

Medicopter Alapítvány támogatásának elszámolásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Medicopter Alapítvány (1081 Budapest, 

Szilágyi u. 3.) részére nyújtott, 2019. évre vonatkozó támogatásának elszámolásáról szóló 

beszámolóját megismerte, azt elfogadja. 

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester:  a Rákóczi Szövetség elszámolását szintén javasolja 

elfogadni.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

13/2020. (II. 11.)  HATÁROZATA 
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Rákóczi Szövetség támogatásának elszámolásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Rákóczi Szövetség (1027 Budapest, 

Keleti Károly u. 1.) részére nyújtott, 20108. és 2019. évre vonatkozó támogatásának 

elszámolásáról szóló beszámolóját megismerte, azt elfogadja. 

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: a  Polgárőr Egyesület elszámolását is javasolja 

elfogadni.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

14/2020. (II. 11.)  HATÁROZATA 

 

Ábrahámhegy Polgárőr Egyesület támogatásának elszámolásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete, az Ábrahámhegy Polgárőr Egyesület 

(8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.) részére nyújtott, 2020. évre vonatkozó támogatásának 

elszámolásáról szóló beszámolóját megismerte, azt elfogadja. 

 

10.) Alapítványok, egyesületek 2020. évi támogatás iránti kérelme 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: ebben az évben ismét kérelemmel fordult az 

önkormányzathoz a Rákóczi Szövetség. Részükre javasol 50.000 Ft támogatás megállapítását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

15/2020. (II. 11.)  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.   

 

A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik a Szövetség pénztára javára.  
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A támogatás célja: A határon túli magyar iskolaválasztást elősegítő Beiratkozási Program 

támogatása 

A felhasználás határideje: 2020. december 31. 

A Szövetség a támogatásról 2021. 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: 2020. március 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 Polgárőr Egyesület számára is az előző évhez 

hasonlóan 110.000 Ft támogatás megállapítását javasolja.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

16/2020. (II. 11.)  HATÁROZATA 

 

Ábrahámhegy Polgárőr Egyesület 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 az Ábrahámhegy Polgárőr Egyesületet (Székhely: 

8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.) (továbbiakban: Egyesület)  egyszeri  110.000 Ft-tal, 

azaz  Egyszáztízezer forinttal támogatja.   

 

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

A támogatás célja: Az Egyesület működési kiadásai és rendszámfelismerő rendszer beszerzése 

támogatása 

A felhasználás határideje: 2020. december 31. 

Az Egyesület a támogatásról 2021. január 31.-ig köteles elszámolni. 

A támogatási cél kormányzati funkciója: 031060 Bűnmegelőzés 
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Felkéri a polgármestert, hogy fenti támogatásról a Képviselő-testület döntésének megfelelő 

tartalommal kössön megállapodást az Egyesülettel, 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: 2020. március 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 harmadik kérelem pedig, ez az Alapítvány 

szervezte a tavalyi évben a Kőfeszt programot és megkeresték az önkormányzatot azzal, hogy 

csatlakozzon ehhez a rendezvény sorozathoz, nyilván ehhez támogatást is kérnek, ami nem 

kevés. Több napos rendezvényről van szó, ezért javasolja az Alapítvány részére 3.000.000 Ft 

támogatás megállapítását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

17/2020. (II. 11.)  HATÁROZATA 

 

Határtalan Hangok Közhasznú 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 Határtalan Hangok Közhasznú Alapítványt 

(Székhely: 1146 Budapest, Dózsa Gy. út 11. ) (továbbiakban: Alapítvány) egyszeri  3.000.000 

Ft-tal, azaz  Hárommillió forinttal támogatja.   

 

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

A támogatás célja: Rendezvények megvalósításának támogatása 

A felhasználás határideje: 2020. december 31. 

Az Alapítvány a támogatásról 2021. január 31.-ig köteles elszámolni. 

A támogatási cél kormányzati funkciója: 011130 Önkormányzatok, önkormányzati hivatalok 

igazgatási tevékenysége 

  

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

számoljon be a Képviselő-testületnek. 

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi, polgármester 

Határidő:  

- a megállapodás megkötésére: 2020. március 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. 

 

11.) Gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló rendelet módosításának véleményezése  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester:  minden évben változnak az árak, így az óvodai 

étkeztetés térítési díjai is, az erről szóló rendelet módosítását szükséges véleményezni, melyet 

javasol elfogadásra.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

18/2020. (II. 11.)  HATÁROZATA 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kővágóörs Község Önkormányzatának 

az óvodában nyújtott gyermekétkeztetés térítési díjáról és a gyermekétkeztetésben 

alkalmazható kedvezmény megállapításáról szóló rendelet módosítását az előterjesztés szerint 

elfogadásra javasolja.  

 

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

Polgármesterét értesítse.  

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

Határidő: azonnal 

 

12.) Általános iskolai körzethatárok véleményezése 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: Kékkút község tekintetében kötelező felvételt 

biztosító iskola a Révfülöpi Általános Iskola. Javasolja a körzethatár véleményezés elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

19/2020. (II. 11.)  HATÁROZATA 

 

Kötelező felvételt biztosító általános  

iskolai körzethatárok véleményezéséről 
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Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Balatonfüredi Tankerületi Központ által 

véleményezésre megküldött kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárainak 

meghatározására vonatkozó tervezetet megismerte, és az előterjesztés szerinti tartalommal 

elfogadja. 

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatot a Balatonfüredi Tankerületi Központ 

részére küldje meg. 

 

Felelős: dr. Szabó Tímea, jegyző 

Határidő: 2020. február 15. 

 

13.) Falugondnoki szolgálat továbbképzési tervének elfogadása 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester:  amennyiben lesz lehetőség továbbképzésre, akkor 

azzal a falugondnoknak élnie kell. 

 

Vasáros Csaba alpolgármester:  jelzi a döntéshozatalban való érintettségét.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester:  javasolja, hogy Vasáros Csaba alpolgármestert ne 

zárja ki a  testület a döntéshozatalból.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

20/2020. (II. 11.)  HATÁROZATA 

 

döntéshozatalból történő kizárásról  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Vasáros Csaba alpolgármestert – mint 

érintetett -  a falugondnoki szolgálat továbbképzési tervének jóváhagyásával kapcsolatos 

döntéshozatalból nem zárja ki.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester:  javasolja a továbbképzési terv „A” verziójának 

elfogadását. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

21/2020. (II. 11.)  HATÁROZATA 

 

A falugondnoki szolgálat 2020. évi továbbképzési terve jóváhagyásáról   
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Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a falugondnoki szolgálat 2020. évi 

továbbképzési tervét a javaslat „A” pontja szerint jóváhagyja. 

 

Utasítja a polgármestert, hogy a döntésről a falugondnokot tájékoztassa. 

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

Határidő:  

 

14.) Polgármester szabadságának ütemezése  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester:  a szabadság ütemezését az alábbi elosztásban 

gondolta: április, május hónapban 2 nap, június, július, augusztus, szeptember hónapban 5 nap, 

október, november hónapban 2 nap, december hónapban 10 nap. Jelzi a döntéshozatalban való 

érintettségét.  

 

Vasáros Csaba alpolgármester: javasolja, hogy a Polgármester Asszonyt ne zárják ki a 

döntéshozatalból. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

22/2020. (II. 11.)  HATÁROZATA 

 

döntéshozatalból történő kizárásról  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kardosné Csaba Gyöngyi polgármestert  

– mint érintettet – a polgármester 2020. évi szabadságának ütemezésére vonatkozó 

döntéshozatalból nem zárja ki.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester:  az előbb elhangzott ütemezésnek megfelelően 

javasolja a szabadságok jóváhagyását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

23/2020. (II. 11.)  HATÁROZATA 

 

A polgármester 2020. évi szabadsága ütemezéséről 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kardosné Csaba Gyöngyi, polgármester 

2020. évi szabadságának ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

- április, május hónapban 2 nap,  

- június, július, augusztus, szeptember hónapban 5 nap,  

- október, november hónapban 2 nap,  
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- december hónapban 10 nap. 

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi, polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

15.) Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat 

támogatási kérelme nyári táborozáshoz   

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester:  a nyári táborozó gyermekek tavaly is voltak a 

faluban egy nap a Levendula Portán volt részükre foglalkozás. Az idei évben is javasol 

támogatást 50.000 Ft összegben.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

24/2020. (II. 11.)  HATÁROZATA 

 

Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi  

Ügyeleti Szolgálat támogatásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Balaton-felvidéki 

Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat (a továbbiakban: Szolgálat) kérelmét 

támogatja, és a Szolgálat részére a Szolgálat ellátási területén élő a hátrányos helyzetű 

gyermekek nyári táboroztatásához egyszeri 50.000 Ft, azaz Ötvenezer forint támogatást nyújt.   

A Szolgálat köteles a támogatás felhasználásáról tájékoztatást adni. 

  

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi, polgármester 

Határidő: 2020. május 31.  

 

16.) Kékkút 255 hrsz-ú ingatlanra (játszótér) játszótéri és fitnesz eszközök beszerzése 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester:  játszótéri és fitnesz eszközök beszerzésére kért és 

kapott az önkormányzat árajánlatot 1.558.671 Ft összegben, mely egy két személyes hintát és 

kettő darab felnőtt fitnesz eszköz beszerzését tartalmazza. Javasolja a testületnek az árajánlat 

elfogadását, illetve hatalmazzák fel az eszközök beszerzésére.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
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KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

25/2020. (II. 11.)  HATÁROZATA 

 

Kékkút, 255. hrsz.-ú ingatlanon lévő játszótérre  

játszótéri és fitness eszközök beszerzéséről 

 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a Kékkút, 255. hrsz.-ú ingatlanon 

lévő játszótérre játszótéri és fitnesz eszközök beszerzésével, az e tárgyú a Royal Kert Kft. (8200 

Veszprém, Sólyi u. 8.) nettó 1.558.671 Ft összegű árajánlatát elfogadja. 

 

A Képviselő-testület az eszközök beszerzésének költéségét a 2020. évi költségvetése terhére 

vállalja. 

 

Felhatalmazza a Polgármestert az eszközök beszerzésére.  

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

Határidő: 2020. április 30.  

 

17.) Kékkút 255 hrsz-ú ingatlan (játszótér) kerítés felújítása  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester:  terveik között szerepel a játszótér kerítésének 

felújítása. Megoldást kell arra találni, hogy egy kicsit zártabbá tegyék a játszóteret. Javasolja 

ennek a beruházásnak a jóváhagyását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

26/2020. (II. 11.)  HATÁROZATA 

 

Kékkút, 255. hrsz.-ú ingatlanon lévő játszótér kerítés felújításáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a Kékkút, 255. hrsz.-ú 

ingatlanon lévő játszótér kerítésének felújításával. 

 

A Képviselő-testület a felújítás anyagköltségét a 2020. évi költségvetése terhére vállalja, és 

vállalja továbbá, hogy a kerítés telepítését az Önkormányzat saját alkalmazottjaival oldja meg. 

 

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a kerítéselemeket és a telepítéshez szükséges eszközöket 

beszerezze, valamint a munkálatokat a határozatban foglaltak szerint elvégeztesse.  

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

Határidő: 2020. április 30.  
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18.) Kékkút Fő utca 5. szám alatti önkormányzati ingatlanba bútor beszerzése  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester:  az önkormányzati épületbe felújítás zajlik, így 

aktuálissá vált egy-két bútor beszerzése. Az előterjesztés mellékletét képezi az árajánlat. 

Kérdezi a testületet, hogy el tudja-e fogadni az árajánlatot. 

 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

27/2020. (II. 11.)  HATÁROZATA 

 

Kékkút, Fő u. 5. szám alatti önkormányzati 

 ingatlanba bútorzat beszerzéséről  

  

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a Fő u. 5. szám alatti ingatlanba 

az árajánlatban szereplő bútorzat megvásárlásával. 

 

A Képviselő-testület a bútorzat költségét a 2020. évi költségvetése terhére vállalja. 

 

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az árajánlatban szereplő bútorzatot megrendelje. 

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

Határidő: 2020. március 31.  

 

 

 19.) Szupergyors Internet Projekt kapcsán érkezett megkeresés megtárgyalása 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester:  kérdezi a Jegyző Asszonyt, hogy ezen projekt 

kapcsán tud-e valamilyen újabb fejleményről.  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző: újabb információ nincsen a beruházással kapcsolatban, csak annyi 

van, ami eddig is rendelkezésre állt. 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: javasolja, hogy az önkormányzat adja meg 

hozzájárulást az optikai kábel elhelyezéséhez. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

28/2020. (II. 11.)  HATÁROZATA 

 

SZIP (Szupergyors Internet Projekt) projekt  

kapcsán érkezett megkeresés megtárgyalásáról 
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Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Magyar Telekom 

Nyrt., mint Építtető a SZIP projekthez kapcsolódóan, a GINOP-3.4.1-15-2016-00164 

pályázati azonosító számú, TAP-KEK-GYMI02-F-01 tervszámú kiviteli terve alapján a 

Kékkút Község Önkormányzata tulajdonában lévő telekommunikációs hálózatának részét 

képező meglévő alépítményének 40-es tartalék védőcsövébe optikai kábelt húzzon be 140 

méter hosszban a Kékkút, Fő u. 4. szám alatti ODF berendezésig.  

 

A rendszer üzemeltetése vonatkozásában a hálózat kiépülését követően megállapodást kíván 

kötni.  

 

Felhatalmazza a Polgármestert a hozzájáruló nyilatkozatot aláírására. 

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

Határidő: azonnal. 

 

 20.) Gyepmesteri feladatok ellátására árajánlat elbírálása 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: a gyepmesteri feladatok ellátásával kapcsolatos 

napirend ismertetésére felkéri Jegyző Asszonyt. 

 

Dr. Szabó Tímea jegyző: Az Ultimátum Állatvédő Alapítvány került úgymond a hivatal 

látókörébe, azért mert Szentbékkállán volt egy problémás eset, amit a segítségükkel sikerült  

megoldani. A szentbékkállai polgármester úr ajánlotta ezt a szervezetet és az ő feladatellátását 

a többi polgármester számára. Ezzel a civil szervezettel már volt több egyeztetés, és legutóbb 

egy olyan, amelyre meghívásra került az összes polgármester, ahol ismertették, hogy egyfajta 

egyrészt járőr szolgálatot is működtetnének és ezen kívül a kóbor ebek befogásában és az ezzel 

kapcsolatos önkormányzati feladatkörbe, vagy hatáskörbe tartozó feladatoknak az ellátásában 

működnének közre. Ehhez adtak egy olyan ajánlatot, ami összességében 370.000 Ft/hó lenne 

az összes településre. Ez az összeg önkormányzatonként 46.250 Ft/hó összegre jönne ki, 

555.000 Ft/év/önkormányzat összegre jön ki, ha mind a nyolc önkormányzat ebben egyetért. 

Nem egységes a polgármesterek álláspontja abban, hogy akarnak-e ezzel a szolgálattal 

szerződést kötni. Kékkút amennyiben ezzel egyetért, hozhat egy döntést, hogy a maga részéről 

elfogadja ezt az ajánlatot, amennyiben a többiek is partnerek ebben. Alapvetően az a probléma, 

hogy a polgármesterek olyat árajánlatot szeretnének, amiben eseti díj szerepel, olyat viszont az 

Alapítvány nem kíván adni. Ezzel az egésszel az a probléma, hogy ha felmerül egy problémás 

eset, akkor nehéz erre a célra megfelelő szervezetet találni.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: javasolja az ajánlat elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

29/2020. (II. 11.)  HATÁROZATA 

 

gyepmesteri feladatok ellátására árajánlat elfogadásáról  
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Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Ultimátum Állatvédő Alapítvány (8200 

Veszprém, Haszkovó u. 39. C. épület 7/25.) gyepmesteri feladatok ellátására vonatkozó 

árajánlatát elfogadja, az önkormányzatra eső 46.250 Ft/hó feladatellátási összeget vállalja 

amennyiben a Közös Hivatalhoz tartozó települések az árajánlat elfogadásában partnerek. 

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Közös Hivatalhoz tartozó települések polgármestereit a 

döntésről értesítse.  

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: megköszöni a részvételt és a nyilvános ülést 9:30 

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

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi      dr. Szabó Tímea 

polgármester               jegyző 

 


