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KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. szeptember 29. napján 09:30 

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 megbízásából dr. Takács Katalin aljegyző 

Sifkovitsné Kiss Krisztina pénzügyi ügyintéző 

 

Kőfalvi-Bindics Klaudia pénzügyi ügyintéző 

 

Tapolcai Rendőrkapitányság részéről: 

Sztrik Ákos százados  

 

A jegyzőkönyvet készítette: Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető 

 

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

testület teljes létszámban jelen van, így határozatképes. Javasolja a meghívó szerinti napirend 

elfogadását. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

62/2020. (IX. 29.) HATÁROZATA 

 

napirend elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. szeptember 29-i ülés napirendjét 

az alábbiak szerint elfogadja: 

 

1.) Közrendvédelmi beszámoló  

2.) Kékkút Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítása 

Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 
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3.) Helyi adókról szóló rendelet módosítása 

Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

 4.) Egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet módosítása  

Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester     

5.) Helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet módosítása  

Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

6.) Köztemető rendjéről, használatának és igénybevételének szabályairól szóló  

rendelet módosítása  

Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

7.) Közterületek használatáról szóló rendelet módosítása  

Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

8.) Környezetvédelemről szóló rendelet felülvizsgálata, áttekintése  

Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

9.) Beszámoló a  falugondnok 2019. évi tevékenységről  

Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

10.) Beszámoló az önkormányzat részvételével működő  

társulások tevékenységéről 

Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

11.) Civil szervezet támogatási elszámolása  

Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

12.) Civil szervezet támogatási kérelem 

Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester  

13.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati  

Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás 

Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

14.) Kékkút 053/12 helyrajzi számú ingatlan értékesítése 

Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

15.) Iskolai körzethatárok véleményezése  

Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

16.) Kékkút Fő utca 4. szám alatti ingatlan hasznosítása  

Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

17.) Jutalom megállapítása 

Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: a napirendek tárgyalása előtt 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 ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

63/2020. (IX. 29.) HATÁROZATA 

 

jelentés elfogadásáról  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról készült 

jelentést elfogadja.  
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1.) Közrendvédelmi beszámoló  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: köszönti Sztrik Ákos százados urat, átadja a szót.  

 

Sztrik Ákos százados: köszönt mindenkit, köszöni a meghívást, szívesen jön a településre. 

Egy kicsit faramuci a helyzet, mert a 2019. évet kell értékelni, viszont a 2020. esztendő végén 

tartanak, a vírus miatt ez mindenhol így alakult. A bűnügyi helyzetet tekintve 2018-ban 

egyáltalán nem volt bűncselekmény a településen. 2019-ben viszont volt kettő darab és ezek 

egyik sem olyan volt, ami a lakosság biztonságérzetét befolyásolná. Mindkettő közlekedési 

bűncselekmény volt, pontosabban ittas vezetés. Baleset 2018-ban hét darab volt, ami elég sok 

egy ilyen kis településhez képest, 2019-ben ezt sikerült leszorítani három darabra, ami már 

elfogadható szám, tekintve az átmenő forgalmat, a kamionok miatt is elég jelentős. Kettő 

könnyű sérüléses baleset volt egy pedig anyagi káros baleset volt. Elmondható már az idei évre, 

hogy a vírus ellenére a turisták száma növekedett a nyári időszakban, valószínűleg ez lesz a 

tendencia a következő évben is. Megfigyelhető egyébként, hogy akik megválasztják azt a 

települést, hogy hova mennek nyaralni, komoly piaci számként meg szokták nézni egy adott 

településnek a bűncselekményi alakulását és e szerint választanak nyaraló helyet, ami Kékkút 

esetében kettő. A badacsonytomaji rendőrőrshöz 16 település tartozik elég komoly Balaton-

parti szakasszal és a Káli-medence. A nyári idegenforgalmi szezonban elég leterheltek a 

kollégák, nagyon sok a rendezvény, egyre több a rendezvény. Azt szeretné kérni, hogy ha a 

jövőben lesz rendezvény, akkor azt a körzeti megbízotton keresztül, vagy telefonon, emailben 

be kellene jelenteni. Jogszabály szerint nincs kötelezettsége az önkormányzatnak bejelenteni, 

de jó, ha időben értesül a rendőrség erről, mert akkor megfelelő erőt tudnak biztosítani az adott 

rendezvényre. A Kőfeszt rendezvénnyel kapcsolatban elmondja, hogy az idei évben a vírusra 

tekintettel nem lettek olyan komoly előadók meghívva. Ha a jövőben a jogszabály engedi, akkor 

meg fogják tartani és akár Kapolcsot is túlszárnyaló rendezvény lehet a jövőben ez nem titkolt 

célja a rendezőnek, ami a rendőrség részéről elég komoly leterheltséget jelent. Bár idén is voltak 

biztonsági őrök szép számmal, de vannak helyzetek, amit ők nem tudnak megoldani és a 

rendőrségnek kell kezelni. Egyébként a badacsonytomaji rendőrőrs reagálási ideje nagyon jó a 

betelefonálástól számított 10-12 percen belül kiérnek a helyszínre. Szeretné megköszöni 

Polgármester Asszonynak a közvetlen együttműködést, jól tudják együtt kezelni a dolgokat.   

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: köszöni a beszámolót és bízik benne, hogy a 

kapcsolat a továbbiakban is ilyen gördülékeny lesz. Javasolja a beszámoló elfogadását.  

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

64/2020. (IX. 29.) HATÁROZATA 

 

közrendvédelmi beszámoló elfogadásáról  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. évi közrendvédelmi beszámolót 

elfogadja.  
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2.) Kékkút Önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosítása 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: köszönti az új pénzügyes kolléganőt, aki átveszi a 

stafétaboltot a Krisztitől.  

Kőfalvi-Bindics Klaudia: köszöni és türelmet kér addig, amíg beletanul.  

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: amennyire tudják segítik a munkáját, amikor 

szükség van rá rendelkezésre állnak.  A költségvetés módosításával kapcsolatos előterjesztést 

kézhez kapták. Kérdezi, hogy azzal kapcsolatban van-e észrevétel. Megállapítja, hogy nincsen, 

ezért 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 

 

8/2020. (X. 14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 

a 2020. évi költségvetésről szóló 

1/2020. (II. 20.) önkormányzati rendelete módosításáról 
 
Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: a költségvetés módosításához kapcsolódik egy 

tájékoztatási kötelezettség, melyet javasol elfogadásra.  

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

65/2020. (IX. 29.) HATÁROZATA 

 

tájékoztatási kötelezettségről  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés módosításához 

kapcsolódó, az államháztartásról szóló törvény szerinti tájékoztatást elfogadja. 

 

3.) Helyi adókról szóló rendelet módosítása 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: felkéri az Aljegyzőt, hogy e napirend 

vonatkozásában nyújtson tájékoztatást. 

 

dr. Takács Katalin aljegyző: a reklámhordozó utáni építményadóra vonatkozó 

rendelkezéseket a helyi adókról szóló törvényben hatályon kívül helyezték, ezért szükséges a 

helyi adó rendeletben is a reklámhordozó után fizetendő építményadóra vonatkozó rendelkezés 

hatályon kívül helyezése.  

 

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 

 

9/2020. (X. 14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi 

adókról szóló 6/2014. (X.5.) önkormányzati rendelete módosításáról  

 

4.) Egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet módosítása  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: javasolja a szociális rendelet módosítás elfogadását. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:   

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

10/2020. (X. 14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló  4/2015.(II.28.)   

önkormányzati rendelete módosításáról 

 

5.) Helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet módosítása  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: január 1-től kötelező lesz közművelődési 

szakembert foglalkoztatni minden önkormányzatnak. 

 

dr. Takács Katalin aljegyző: felülvizsgálatra került a jelenleg hatályos közművelődési 

rendelet, ami nem felel meg a magasabb szintű jogszabályban foglaltaknak, a mostani döntést 

az új rendelet megalkotásáról kell meghozni.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: javasolja a rendelet elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:   

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

11/2020. (X. 14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról 
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6.) Köztemető rendjéről, használatának és igénybevételének szabályairól szóló  

rendelet módosítása  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: a temető szabályairól szóló rendelet 1. számú 

mellékletébe bekerül az urnasírhely is. Ezt a módosítás javasolja elfogadni. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:   

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

12/2020. (X. 14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 

a köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól szóló  

11/2014. (XII. 16.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

7.) Közterületek használatáról szóló rendelet módosítása  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: több probléma merült fel a településen, melyet a 

közterületek használatáról szóló rendelet módosításával lehet orvosolni. A környező 

településekhez igazodva, azoktól példát véve alkalmaznak egy-két módosítást a rendeletben.  

 

dr. Takács Katalin aljegyző: a módosító rendelet tartalmazza kettő darab paragrafussal való 

kiegészítését a hatályos rendeletnek. Az egyikben arra vonatkozó tiltó rendelkezések 

szerepelnek, hogy közterületen mit tilos tenni. Az alaprendelet 11/A. §-al való kiegészítése 

pedig ezen tiltások megszegésének szankciójára vonatkozó szabályokat tartalmazza.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: 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 

 

13/2020. (X. 14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek használatáról  

szóló 15/2006. (XII. 27.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

8.) Környezetvédelemről szóló rendelet felülvizsgálata, áttekintése  

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: január 1-től megszűnik az avar és kerti hulladék 

égetési lehetőség.  

dr. Takács Katalin aljegyző: jövő év január 1-től hatályon kívül helyezésre kerül az a 

felhatalmazó rendelkezés, ami a települési önkormányzatok képviselő-testületeit felhatalmazza 

arra, hogy helyi rendeletben szabályozzák az avar és kerti hulladék égetést. Mivel nem lesz 

felhatalmazó rendelkezés attól az időponttól, ezért a helyi rendelet vonatkozó részeit hatályon 

kívül kell helyezni. Mivel környezetvédelmi tárgyú rendelet, ezért meg kell küldeni több 
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szervnek véleményezésre, állásfoglalásra. Most egy határozatot kell hozni arról, hogy az 

előterjesztésben szereplő rendelet tervezetet a testület elfogadja és megküldi véleményezésre, 

amennyiben jóváhagyásra kerül, akkor lehet elfogadni a rendeletet.  

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 ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

66/2020. (IX. 29.) HATÁROZATA 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a környezet védelméről szóló 

12/2015. (X. 13.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 

 rendelet tervezetének véleményeztetéséről 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a környezet védelméről szóló 12/2015. 

(X.13.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló rendelet tervezetét állásfoglalás céljából 

megküldi a megyei önkormányzat részére, tájékoztatásul a szomszédos és érintett 

önkormányzatoknak, valamint véleményezésre az illetékes környezetvédelmi igazgatási 

szervnek. 

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi, polgármester. 

Határidő: 2020. október 5. 
 

9.) Beszámoló a  falugondnok 2019. évi tevékenységről  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: kérdezi, hogy van-e a beszámolóval kapcsolatban 

észrevétel. 

 

Vasáros Csaba alpolgármester: jelzi a döntéshozatalban való érintettségét.  

 

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

döntéshozatalból ne zárják ki.  

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

1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

67/2020. (IX. 29.) HATÁROZATA 

 

döntéshozatalból való kizárásról  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Vasáros Csaba alpolgármestert – mint 

érintett, falugondnok – a falugondnok 2019. évi tevékenységéről készült beszámoló 

elfogadására vonatkozó döntéshozatalból nem zárja ki.  
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Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 

1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

68/2020. (IX. 29.) HATÁROZATA 

 

falugondnoki beszámoló elfogadásáról  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Vasáros Csaba falugondnok 2019. évi 

tevékenységéről készült beszámolót elfogadja. 

 

10.) Beszámoló az önkormányzat részvételével működő társulások tevékenységéről 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: javasolja a társulásokra vonatkozó beszámoló 

elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

69/2020. (IX. 29.) HATÁROZATA 

 

az Önkormányzat részvételével működő társulások 2019. évi  

tevékenységéről szólóbeszámoló elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati társulások 2019. évi 

munkájáról készült beszámolót tudomásul veszi, és elfogadja.  

 

11.) Civil szervezet támogatási elszámolása  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: a Kővágóörsi Tűzoltó Egyesület a 2019. évi 

támogatással elszámolt. Javasolja a beszámoló elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

70/2020. (IX. 29.) HATÁROZATA 

 

Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatásának elszámolásáról 
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Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

(8254 Kővágóörs, Dózsa Gy. u. 1.) részére nyújtott, 2019. évre vonatkozó támogatásának 

elszámolásáról szóló beszámolóját megismerte, azt elfogadja. 

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

Határidő: azonnal. 

 

12.) Civil szervezet támogatási kérelem 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: elmondja, hogy három támogatási kérelem érkezett 

az önkormányzathoz: 

- Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettől, 

- Medicopter Alapítványtól, 

- Köveskáli Önkéntes Tűzoltó Egyesülettől. 

 

Javasolja a Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek 50.000 Ft támogatás megállapítását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

71/2020. (IX. 29.) HATÁROZATA 

 

Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó 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 a Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesületet 

(Székhely: 8254 Kővágóörs, Dózsa Gy. u. 1.) (továbbiakban: Egyesület) egyszeri 50.000  

Ft-tal, azaz Ötvenezer forinttal támogatja.   

 

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

A támogatás célja: Az Egyesület működési költségeinek támogatása 

A felhasználás határideje: 2021. december 31. 

Az Egyesület a támogatásról 2022. január 31.-ig köteles elszámolni. 

A támogatási cél kormányzati funkciója: 032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenysége 

 

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. október 31. 



10 
 

- 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 is 50.000 Ft 

támogatást javasol. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

72/2020. (IX. 29.) 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 50.000 Ft-tal, azaz   Ötvenezer 

forinttal támogatja.   

 

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

A támogatás célja: orvosi eszközök megvásárlásának támogatása 

A felhasználás határideje: 2021. december 31. 

Az Alapítvány a támogatásról 2022. január 31.-ig köteles elszámolni. 

A támogatási cél kormányzati funkciója: 011130 Önkormányzatok és önkormányzati 

hivatalok jogalkotó és általános 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. 

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. október 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 Köveskáli Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére 

nem javasol támogatást megállapítani.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
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KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

73/2020. (IX. 29.) HATÁROZATA 

 

Köveskáli Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Köveskáli Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

(Székhely: 8274 Köveskál, Fő u. 10.) részére támogatást nem állapít meg tekintettel arra, hogy 

van már olyan civil szervezet, akit támogatásban részesít. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről kérelmezőt értesítse.   

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi, polgármester 

Határidő: 2020. október 31. 
 

13.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való 

csatlakozás 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: minden évben csatlakoztak az 

ösztöndíjrendszerhez, javasolja, hogy ebben az évben is éljenek vele.   

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

74/2020. (IX. 29.) HATÁROZATA 

 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

 Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról 

 

Kékkút Község Önkormányzata elhatározza, hogy csatlakozik a hátrányos helyzetű 

felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására 

létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi 

fordulójához.  

Kijelenti, hogy a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő 

fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

2021. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, 

hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az Általános 

Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására és 

felkéri, hogy azt az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére küldje meg.  

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi, polgármester 

Határidő: 2020. október 1. 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: javasolja a pályázati kiírás elfogadását.  
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Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

75/2020. (IX. 29.) HATÁROZATA 

 

A Bursa Hungarica pályázati kiírások jóváhagyásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bursa Hungarica pályázati kiírásokat 

jóváhagyja.  

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati kiírásokat tegye közzé. 

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

Határidő: 2020. október 5.  

 

14.) Kékkút 053/12 helyrajzi számú ingatlan értékesítése 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: Pék Renátó kérelmére felértékelésre került a 053/12 

helyrajzi számú ingatlan, melyből az önkormányzat tulajdonában lévő 2/10 tulajdoni hányad 

értéke 413.000 Ft. Javasolja kérelmező megkeresését, hogy élni kíván-e a vétellel.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

76/2020. (IX. 29.) HATÁROZATA 

 

Kékkút 053/12. hrsz.-ú ingatlan értékesítéséről  

  

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete értékesíteni kívánja a Kékkút 053/12. 

hrsz.-ú ingatlan 2/10 önkormányzati tulajdonban lévő részét 413.000 Ft eladási áron. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésről a Kérelmezőt értesítse, 

továbbá hívja fel határidő kitűzésével nyilatkozattételre, hogy a Képviselő-testület által 

meghatározott vételárat elfogadja-e. 

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

Határidő: 2020. október 31. 

 

15.) Iskolai körzethatárok véleményezése  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: az iskolai körzethatárok vonatkozásában készült 

előterjesztésben a „B” határozati javaslatot javasolja elfogadni.  
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Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

77/2020. (IX. 29.) HATÁROZATA 

 

A kötelező felvételt biztosító általános  

iskolai körzethatárok előzetes véleményezéséről 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 50.§ (8) bekezdése, továbbá a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1a) 

bekezdése alapján Kékkút község közigazgatási területére a 2020/2021. tanévre megállapított 

kötelező felvételt biztosító iskolai körzethatárok módosítását a következő (2021/2022.) tanévre 

vonatkozóan nem tartja szükségesnek. 

 

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének nyilvántartásában Kékkút községben 

lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű gyermekek 

létszáma - a 2020. szeptember 1. napi állapotot figyelembe véve - 0 fő. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kötelező felvételt biztosító általános 

iskolai körzethatárok előzetes véleményezésére vonatkozó jelen döntést, valamint a hátrányos 

helyzetű gyermekek létszámára vonatkozó adatszolgáltatást a Balatonfüredi Tankerületi 

Központ részére -2020. október 15. napjáig - továbbítsa.  

 

Határidő: 2020. október 15.  

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester  

 

16.) Kékkút Fő utca 4. szám alatti ingatlan hasznosítása  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: a bolt épület feletti részről van szó, az úr, aki bérelte 

kiköltözött és szeretné az önkormányzat hasznosítani ezt az épület részt. Javasolja, hogy a 

jövőben szálláshelyként hasznosítsa az önkormányzat és felhatalmazást kér arra vonatkozóan, 

hogy a kialakítás vonatkozásában árajánlatokat kérjen be.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

78/2020. (IX. 29.) HATÁROZATA 

 

Kékkút, Fő u. 4. szám alatti ingatlan hasznosításának megtárgyalásáról  

  

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza a Kékkút, Fő u. 4. szám alatt 

lévő, önkormányzati tulajdonban lévő épület felső szintjének (tetőtér) szálláshelyként történő 

hasznosítását. 
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Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szálláshely kialakítására vonatkozó árajánlatokat 

beszerezze, követelményeket tisztázza.  

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

Határidő: 2021. február 15.  

 

17.) Jutalom megállapítása 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: szeretnék megköszönni a pénzügyes kolléganő 

munkáját, várják vissza minél hamarabb és ezzel a jutalommal szeretne az önkormányzat 

hozzájárulni a babavárás örömeihez. Javasolja nettó 50.000 Ft jutalom megállapítását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

79/2020. (IX. 29.) HATÁROZATA 

 

Jutalom megállapításáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy Sifkovitsné Kiss 

Krisztina pénzügyi ügyintéző részére nettó 50.000 Ft jutalmat ajánl fel.   

A jutalom bruttó összegét 75.188 Ft-ot és a munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó 

összegét 11.654 Ft-ot összesen: 86.842 Ft-ot az Önkormányzat a tartalékkeret terhére biztosítja. 

A megállapított jutalom bruttó összegét és a szociális hozzájárulási adót az Önkormányzat a 

Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal részére átadja, a jutalom kifizetéséről a Jegyző, mint 

munkáltató gondoskodik.  

Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pénzösszeg átadásáról, felkéri a jegyzőt a jutalom 

kifizetésére.  

 

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

Határidő: 2020. október 15.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: megköszöni a részvételt és az ülést 10:00 órakor 

bezárja. 

K.m.f. 

Kardosné Csaba Gyöngyi        dr. Szabó Tímea 

polgármester                 jegyző 

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős jelen lévő: 

 

 

dr. Takács Katalin 

aljegyző 


