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 KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. január 12. napján 11:00 órai 

kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal (Kővágóörs, Petőfi u. 2.) 

  

Jelen vannak:  

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

Vasáros Csaba alpolgármester 

Lájer Teréz képviselő 

 

Tanácskozási joggal megjelent: 

dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző  

 

A jegyzőkönyvet készítette: Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető 

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

testület 3 fővel határozatképes. A meghívó napirendjéhez képest javasol egy hetedik napirendi 

pontot, mely az alábbi: Megvásárolt elektromos kerékpár típus változása  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

1/2022. (I. 12.) HATÁROZATA 

 

napirend elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. január 12-i ülés napirendjét az 

alábbiak szerint elfogadja: 

1.) Polgármesteri illetmény megállapítása, alpolgármesteri tiszteletdíj felülvizsgálata 

2.) Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése 

3.) Kékkút Fő utca 4. szám alatti üzlethelyiség bérbe adása   

4.) Magyar Falu Program keretében közterületi játszótér fejlesztési pályázat  

5.) Magyar Falu Program keretében „közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és 

közösségszervező bértámogatása” pályázat 

6.) Önkormányzati főépítész megbízása 

7.) Megvásárolt elektromos kerékpár típus változása 
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1.) Polgármesteri illetmény megállapítása, alpolgármesteri tiszteletdíj felülvizsgálata 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: szerencsés helyzetben vannak, hogy ennyi sok év 

után a kormány úgy döntött, hogy a polgármesteri javadalmaztatást egy kicsit életszerűbbé 

emeli. A polgármester illetménye illetve költségtérítése egyértelműen meghatározott, a  

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján 2022.  

január 1-től ezek az illetmények módosulnak. A képviselő-testületnek mérlegelési jogköre 

ehhez nincsen. A határozati javaslatnak megfelelően javasolja az illetmény emelést. Jelzi a 

döntéshozatalban való személyes érintettségét.  

Vasáros Csaba alpolgármester: javasolja, hogy Kardosné Csaba Gyöngyi Polgármester 

Asszonyt a döntéshozatalból ne zárja ki a testület.  

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

2/2022. (I. 12.) HATÁROZATA 

 

döntéshozatalból történő kizárásról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kardosné Csaba Gyöngyi polgármestert a 

polgármesteri illetmény megállapítására vonatkozó döntéshozatalból nem zárja ki.  

 

Vasáros Csaba alpolgármester: javasolja elfogadni a polgármester illetményét az 

előterjesztésnek megfelelően.  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

3/2022. (I. 12.) HATÁROZATA 

 

A polgármester illetményének megállapításáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kardosné Csaba Gyöngyi, polgármester 

illetményét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) 71. § (4) bekezdése alapján 2022. január 1. napjától havi bruttó 520.000 

Ft-ban állapítja meg.  

A polgármester az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján havonta bruttó 78.000 Ft – illetménye 15 

%-ának megfelelő - összegű költségtérítésre jogosult.  

Utasítja az alpolgármestert, hogy intézkedjen a polgármester járandóságai havi 

rendszerességgel történő kifizetése iránt. 

 

Felelős: Vasáros Csaba, alpolgármester 
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Határidő: azonnal. 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: a napirend második része az alpolgármesteri 

tiszteletdíj, mely a polgármesteri illetmény változására tekintettel felülvizsgálatra kerül. 

Javasolja a tiszteletdíj emelését 2022. január 1-től bruttó 175.500 Ft-ra, a költségtérítést pedig 

26.325 Ft összegre.  

 

Vasáros Csaba alpolgármester: jelzi a döntéshozatalban való érintettségét.   

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: javasolja az alpolgármester tiszteletdíjára 

vonatkozó döntéshozatalból Vasáros Csaba alpolgármestert ne zárja ki a testület.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

4/2022. (I. 12.) 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: javasolja az elhangzott összegeknek megfelelően az 

alpolgármesteri tiszteletdíj és költségtérítés megállapítását.  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 1 tartózkodással,  

ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

5/2022. (I. 12.) 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 2022. január 1. 

napjától havi bruttó 175.500.- Ft-ban  állapítja meg.  

Az alpolgármester az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján havonta  26.325.- 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. 
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2.) Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: az iskolai körzethatárok véleményezésére 

vonatkozó megkeresést a Balatonfüredi Tankerület küldi meg és a döntést is oda kell majd 

megküldeni. Kékkút hivatalosan a Révfülöpi Általános Iskolához tartozik, ezen nem kívánnak 

változtatni. Javasolja a határozati javaslatok közül a „B” verzió elfogadását.  

  

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

6/2022. (I. 12.) HATÁROZATA 

 

A kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezéséről 

 

Kékkút Község Önkormányzat 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 megállapított kötelező felvételt 

biztosító iskolai körzethatárok módosítását a következő (2022/2023.) tanévre vonatkozóan nem 

tartja szükségesnek. 

Utasítja a polgármestert, hogy intézkedjen a határozatnak a Balatonfüredi Tankerületi Központ 

részére történő megküldéséről.  

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi, polgármester 

Határidő: 2022. február 15.  

 

3.) Kékkút Fő utca 4. szám alatti üzlethelyiség bérbe adása   

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: a pályázati kiírásra kettő pályázat érkezett, hétfőn 

(január 10-én) licitálásra bocsájtották, behívták a két pályázót, az egyik pályázó visszalépett, 

így maradt a Radócz Erzsébet pályázó, akinek a pályázatának az elfogadására tesz javaslatot.  
 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

7/2022. (I. 12.) HATÁROZATA 

 
Kékkút, Fő u. 4. szám alatti ingatlanban lévő üzlethelyiség  

bérbeadása vonatkozásában benyújtott pályázat elbírálásáról 
 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kékkút, Fő u. 4. szám alatti üzlethelyiség 

bérbeadására meghirdetett pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja, és elfogadja a Radócz 

Erzsébet Mariann által benyújtott pályázatot. 



5 
 

A Képviselő-testület elhatározza, hogy az üzlethelyiséget a pályázó részére 1 év időtartamra a 

pályázati felhívásban foglalt feltételekkel 10. 000 Ft /hó bérleti díj összegért bérbe adja.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés megkötésére.  

 
Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 
Határidő: 2022. február 1.  
 
4.) Magyar Falu Program keretében közterületi játszótér fejlesztési pályázat  
 
Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: ezen pályázat keretében a játszótér kerítését 
szeretnék felújítani, melyre szeretne határozati javaslatot előterjeszteni, a  döntés értelmében az 
ehhez szükséges árajánlatok, iratok beszerzéséről gondoskodik.  
   
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

8/2022. (I. 12.) HATÁROZATA 

 

Magyar Falu Program keretében a „Óvodai játszóudvar,  

közterületi játszóterek fejlesztése” pályázat benyújtásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy pályázatot nyújt be a 

Magyar Falu Program keretében az MFP-OJKJF/2022 (Óvodai játszóudvar, közterületi 

játszóterek fejlesztése) azonosító számú kiírásra.  

Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat benyújtásáról, és az ahhoz szükséges 

intézkedések - így különösen ajánlatok bekérése, legkedvezőbb kiválasztása - megtételéről.  

 

5.) Magyar Falu Program keretében „közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés 

és közösségszervező bértámogatása” pályázat 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: ebben a pályázatban van olyan lehetőség, amely 

keretében tudnának vásárolni egy fényképezőgépet, továbbá a sörpad garnitúrákat nagyon 

szeretnék lecserélni, valamint a kultúrházban lévő asztalokat jó lenne bővíteni.  

A dokumentumok beszerzéséhez, a pályázat benyújtásához szükséges az előterjesztésben 

szereplő határozati javaslat elfogadása.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

9/2022. (I. 12.) HATÁROZATA 

 

Magyar Falu Program keretében a „Közösségszervezéshez kapcsolódó  

eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása” pályázat benyújtásáról 
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Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy pályázatot nyújt be a 

Magyar Falu Program keretében az MFP-KEB/2022 (Közösségszervezéshez kapcsolódó 

eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása) azonosító számú kiírásra. 

Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat benyújtásáról, és az ahhoz szükséges 

intézkedések - így különösen ajánlatok bekérése, legkedvezőbb kiválasztása - megtételéről.  

 

6.) Önkormányzati főépítész megbízása 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: az elmúlt évben is Födelmesi Tamással volt 

szerződése az önkormányzatnak a főépítészi feladatok ellátása vonatkozásában. Elfogadta 

2022. évre is az önkormányzat megkeresését és 2022. december 31-ig 9.000 Ft/alkalom díjjal 

szeretnének szerződést kötni. Javasolja a főépítészi megbízás elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

10/2022. (I. 12.) HATÁROZATA 

 
önkormányzati főépítészi feladatok ellátására  

megbízási szerződés kötéséről 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Födelmesi Tamás (8372 Cserszegtomaj, 

Pajtika u. 60.) okleveles építészmérnök, településtervező szakmérnökkel megbízási szerződést 

köt 2022. január 01. napjától 2022. december 31. napjáig az önkormányzati főépítészi feladatok 

ellátása céljából 9.000 Ft/alkalom –véleményezésenként- megbízási díjért.  

Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.  

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 
Határidő: azonnal.  
 

 7.) Megvásárolt elektromos kerékpár típus változása 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: decemberben hoztak egy határozatot Z-tech 

Barcelona elektromos kerékpár beszerzéséről, mely megrendelése után értesítést kaptak arról, 

hogy ebből a típusból készlethiány van. Tekintettel arra, hogy év vége volt, ezért fontos volt az, 

hogy ezt valamilyen úton, módon pótolják. A Bikelife Webáruházon keresztül sikerült egy 

elektromos kerékpárt vásárolni, melynek a beszerzési költsége kiszállítással együtt bruttó 

330.194 Ft volt és így szükséges a döntés módosítása, pontosítása, illetve a beszerzés 

megerősítése.  

  

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 

 

11/2022. (I. 12.) HATÁROZATA 

 

Elektromos kerékpár beszerzésének jóváhagyásáról  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a 85/2021.  

(XII. 16.) számú határozatával elfogadott, beszerezni kívánt elektromos kerékpár (Z-Tech 

Barcelona) helyett készlethiány okán egy másik típusú elektromos kerékpár (típusa Ebike E-

Trek (női matt fekete tel 28” 36V/250W 11 Ah),  beszerzési költsége szállítással bruttó 330.194 

Ft) került beszerzésre.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: megköszöni a részvételt és az ülést 11:15 órakor 

bezárja.  

 

K.m.f. 

 

 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi      dr. Szabó Tímea 

    polgármester                 címzetes főjegyző 

 

 

 


