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KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

Ikt.szám:1037-7/2015. 

JEGYZŐKÖNYV 
 

 

Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 29-én  

11:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. 

 

 

Az ülés helye: Kékkút Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Kékkút, Fő u. 5.) 

 

Jelen vannak: 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 
 

Pék László     polgármester   

Kardosné Csaba Gyöngyi   alpolgármester                                       

 

Tanácskozási joggal megjelent:  
 

Dr. Szabó Tímea jegyző  

Pappné Czilli Orsolya pénzügyi ügyintéző  

 

Csik Tímea   jegyzőkönyvvezető 

 

 

Pék László  polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 2 

fővel határozatképes. Vasáros István Képviselő Úr igazoltan van távol.  

 

Ismerteti a tárgyalandó napirendet:  

 

1. 2015. évi költségvetés módosítása  

2. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása        

3. Környezet védelméről szóló rendelet elfogadása 

4. Talajterhelési díjról rendelet alkotás  

5. Helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet újraalkotása 

6. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 

7. Viziközmű szolgáltatáshoz kapcsolódó gördülő fejlesztési terv elfogadása        

8. Szociális célú tűzifa támogatásra pályázat benyújtása  

9. Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat     

10. Balaton-felvidéki Szociális Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálatnál történő 

közalkalmazotti jogviszony megszüntetése   

 

Javasolja a napirend elfogadását kiegészítve vegyes ügyekkel. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
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KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

   44/2015. (IX. 29.) HATÁROZATA 

 

a 2015. szeptember 29-i ülés napirendjének elfogadásáról  
 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testület a 2015. szeptember 29-i ülés napirendjét 

az alábbiak szerint elfogadja:  

 

1. 2015. évi költségvetés módosítása  

2. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása        

3. Környezet védelméről szóló rendelet elfogadása 

4. Talajterhelési díjról rendelet alkotás  

5. Helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet újraalkotása 

6. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 

7. Viziközmű szolgáltatáshoz kapcsolódó gördülő fejlesztési terv elfogadása        

8. Szociális célú tűzifa támogatásra pályázat benyújtása  

9. Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat     

10. Balaton-felvidéki Szociális Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálatnál történő 

közalkalmazotti jogviszony megszüntetése  

11. Vegyes ügyek   

 

 

Pék László  polgármester: a napirendek tárgyalása előtt javasolja a lejárt határidejű 

határozatokról készült jelentés elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

45/2015. (IX 29.) HATÁROZATA 

 

Jelentés elfogadásáról  

 

Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű képviselő-testületi 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. 

 

1.) 2015. évi költségvetés módosítása  

 

Pék László polgármester:  a költségvetés módosítására a beérkezett többletbevételek és a 

kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások  miatt kerül sor. Összességében elmondható, 

hogy a gazdálkodás kiegyensúlyozott és takarékos. Kérdezi, hogy van-e észrevétel, javaslat. 

Megállapítja, hogy nincsen, ezért javasolja elfogadásra a 2015. évi költségvetés módosítását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  
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KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

10/2015. (X. 13.) önkormányzati rendelete 

 

a 2015. évi költségvetéséről szóló 

1/2015. (II. 28.) önkormányzati rendelete módosításáról 

 

 

2.) Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása       

 

Pék László polgármester:  törvényi változás oktán szükséges a  szervezeti és működési 

szabályzat módosítása. Fel kell benne tüntetni a képviselőkre és a bizottságok nem képviselő-

testületi tagjaira vonatkozó vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget.  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző:  a vagyonnyilatkozat tételi szabályozás bekerül a szervezeti és 

működési szabályzat mellékletébe. Hasonló gyakorlatnak megfelelően, ahogy eddig is 

folytatták. Volt egy számvevőszéki ellenőrzés egy másik településen, ahol többek között ezt is 

nézték és így egységesen mindenhol tárgyalják e napirendet.  

 

Pék László polgármester:  javasolja a rendelet módosítás elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

11/2015. (X. 13.) önkormányzati rendelete 

 

a  Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló  

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

 

 

3.) Környezet védelméről szóló rendelet elfogadása 

 

 

Pék László polgármester: a júniusi ülés keretében zajlott a környezet védelméről szóló 

rendelet előkészítése. A rendelet tervezet a környezetvédelmi hatóság felé megküldésre került 

véleményeztetés céljából. 

 

Dr. Szabó Tímea jegyző:  az alap tervezethez képest az elhangzott módosítások átvezetésre 

kerültek,  már csak el kell fogadni.  

 

Pék László polgármester:  javasolja a környezet védelméről szóló rendelet elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  
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KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

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

 

a környezet védelemről 

 

4.) Talajterhelési díjról rendelet alkotás 

 

Pék László polgármester:  Kékkút település a kiemelten védett és fokozott vízbázis területén 

fekszik, ezért lényeges, hogy a csatornára minél többen rákössenek. Ha jól emlékszik ez a díj 

a településen 3.000 Ft.  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző:  az előterjesztés szerint az egységdíj 1200 Ft/m3, a 

területérzékenységi szorzó pedig 1,5, tehát a talajterhelési díj 1800 Ft/m3.  A mérték központi 

jogszabályban szerepel, azon változtatni nem lehet. Eddig is volt talajterhelési rendelet, de a 

Kormányhivatal az idén nyáron vizsgálta a talajterhelési díj rendeleteket. Megállapították, 

hogy milyen hibák vannak benne és a hivatal azt az elvet követte, hogy minden településre 

egy új rendelet elfogadását javasolja. Tartalmát tekintve jelentős változás nincsen, jogszabály 

szerkesztési szempontból egyszerűbb az  új rendelet megalkotása. Amit viszont el kell 

dönteni, hogy ha valakinek nincsen vízmérője, akkor mennyi az  átalány vízmennyiség 

fogyasztás, amit figyelembe kell, hogy vegyenek. Ez nem annyira életszerű egyébként, a 

talajterhelési díj alapja a vízfogyasztás mennyisége. Ha nincs vízmérő, akkor meg kell 

állapítani egy átalányt, liter/fő/nap mennyiségben. Gyakorlatilag 95-100 l/fő/nap összegek 

születtek leginkább, volt ahol 50 l/fő/nap. 

 

Pék László polgármester:  az 50 litert reálisnak tartja. Legjobb tudomása szerint mindenki rá 

van kötve a csatornára. Javasolja a rendelet elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  

 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

13/2015. (X. 13.) önkormányzati rendelete 

 

a talajterhelési díjról 

 

5.) Helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet újraalkotása 

 

Pék László polgármester:  Kékkút kistelepülés egyedül a könyvtár működésére kap az 

önkormányzat támogatást.  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző:  azért  merült fel ennek a rendeletnek az újraalkotása, mert az idei 

évtől az erre a célra kapott állami támogatás jóval nagyobb, mint a korábbi években, melynek 

meg van az ellentételezése, mivel elő van írva, hogy mikor, mennyi órában kell nyitva lenni. 

Ezen okból kifolyólag minden településen megújításra kerülnek ezek a rendeletek. A rendelet 
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tárgyalását a hivatal két körösnek szánta, így a mai ülés keretében át kellene tekinteni a 

mellékletben felsorolt feladatokat. A következő ülésre a megbeszéltek szerint előkészítve 

beterjesztésre kerül a végleges rendelet.  

Közösségi színtér: a könyvtár és a kultúrház, illetve annak tekinthető a tájház is, bár azt nem 

az önkormányzat üzemelteti, illetve a játszótér továbbra is funkcionál.  

 

Pék László polgármester:  ez így van a játszótér funkcionál, sőt tervezik egy kisebb faház 

létesítését egy beton alapra így a rendezvényeknél nem lesz  probléma a jövőben, nem kell 

sátor és egyéb építmény.  Továbbá utána érdeklődött az úgynevezett bio-toalettnek, ami 

engedélyes és legális, melyet szeretnének kivitelezni a játszótéren.  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző: akár a hivatal udvart is fel lehet tüntetni, mivel itt is tartanak 

rendezvényeket.  

 

Pék László polgármester:  véleménye szerint még a templomkert is szóba jöhet e 

vonatkozásban. Nagyon sok turista látogatja a templomot, tipegő készítését tervezik, illetve 

padokat helyeznek ki.  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző: a soron következő ülésre az elhangzottakat figyelembe véve a 

hivatal átdolgozza a rendelet tervezetet.  

 

6.) Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 

 

Dr. Szabó Tímea jegyző: 2013. évben került elfogadásra a program, melyet két évente felül 

kell vizsgálni. Időtálló intézkedések vannak a programban, így nem szükséges módosítani.  

 

Pék László polgármester:  javasolja a határozati javaslat elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

46/2015. (IX 29.) HATÁROZATA 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programját 

áttekintette azt módosítani nem kívánja.  

 

Utasítja a polgármestert, hogy az áttekintésről hozott határozatot küldje meg a Türr István 

Képző és Kutató Intézet számára.  

 

Felelős: Pék László, polgármester 

Határidő: 2015. szeptember 30. 

 

7.) Viziközmű szolgáltatáshoz kapcsolódó gördülő fejlesztési terv elfogadása    

 

Pék László polgármester:  a gördülő fejlesztési terv arra vonatkozik, hogy a meglévő 

vízhálózat bizonyos karbantartást igényel, melyet a DRV végez és az eszközöket az 
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önkormányzatnak kell biztosítani. Évekre visszamenőleg már szivattyúkat vásároltak, illetve 

amelyek tönkrementek azok pótlása megtörtént. Igaz, hogy az eszközhasználati díj kifizetése 

elég rapszodikus mindig késésben vannak, ha jól emlékszik még tavalyról is tartoznak.  

 

Pappné Czilli Orsolya pénzügyi ügyintéző:  2013. decemberivel tartoznak,  arra hivatkoznak, 

hogy nincsen pénzük.  

 

Pék László polgármester:  az önkormányzat rugalmas és ezek a pénzek ki vannak fizetve. Az  

a probléma, hogy elmondta a DRV illetékesének, hogy rendben, hogy nincsen pénzük, de a 

másik szolgáltató lényegesen olcsóbban szolgáltat és ténylegesen másfél éves elmaradások 

vannak. Igazából vannak az alternatívák, elfogadják ezt a fejlesztési tervet, de nem a DRV-val 

fogják megcsináltatni, mivel gigászi összegek vannak.  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző:  ez a határozati javaslat a konkrét munkálatokról nem szól, csak a 

terv elfogadásáról, illetve arról, hogy ezt a tervet a DRV benyújtja az Energetikai Hivatalhoz.  

 

Pék László polgármester:  javasolja a határozati javaslat elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

   47/2015. (IX. 29.) HATÁROZATA 

 

A viziközmű-rendszer vagyonértékelésével kapcsolatban 

 

„A viziközmű szolgáltatáshoz kapcsolódó 

gördülő fejlesztési terv elfogadásával kapcsolatban” 

 

1./ Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint Kékkút Vízmű 

Ellátásáért Felelőse megtárgyalta a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (8600 Siófok, 

Tanácsház u. 7.) által elkészített, 2016 – 2030. évre szóló Gördülő Fejlesztési 

Tervet, az abban foglaltakat tudomásul veszi és elfogadja. 

 

2./ A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §-a szerinti a 

Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kötelezettségek végrehajtása érdekében a 

Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy hatalmazza meg a 

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-t (8600 Siófok, Tanácsház u. 7.) a Gördülő 

Fejlesztési Tervvel kapcsolatos önkormányzati kötelezettségek teljesítésével a 

2016-2030. évekre vonatkozóan, illetve Gördülő Fejlesztési Terv a Magyar 

Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő benyújtására, a 

jóváhagyásra irányuló eljárásban az önkormányzat helyett és nevében történő 

képviseletében. 

 

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy jelen döntést, jelen 

döntés alapján elkészített és aláírt meghatalmazást a Dunántúli Regionális Vízmű 

Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház u. 7.) részére megküldje. 
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4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a további, szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Pék László polgármester 

Határidők:  1. – 2./  azonnal 

             3./ legkésőbb 2015. szeptember 30. 

                                 4./ folyamatosan. 

 

 

8.) Szociális célú tűzifa támogatásra pályázat benyújtása  

 

Pék László polgármester:  a szociális ügyintézővel beszélt erről, hogy Kékkút Önkormányzata 

ebbe nem fér bele, de azért fogadja  el a határozati javaslatot.  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző:  az a tavalyi évben volt, akkor is elfogadta a testület, hogy nyújt be 

pályázatot, de azon hónapokban, amit ennél a támogatásnál vizsgálnak, nem volt 

lakásfenntartási támogatásban részesülő. Viszont az idei évben be lehet nyújtani az igényt, 

mivel a vizsgált hónapokban (2014. december – 2015. február) volt lakásfenntartási 

támogatásban részesülő. A határozatban ugyan nem szerepel, de lehet szenet is kérni, de nem 

ez volt a gyakorlat eddig. Az anyagadás után jelezte az Államkincstár, hogy a határozatban 

szerepeljen az, hogy a tűzifa  támogatásért az önkormányzat ellenszolgáltatást nem kér.  

 

Pék László polgármester:  a Jegyző Nő által elmondott kiegészítéssel javasolja a határozat 

elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

   48/2015. (IX. 29.) HATÁROZATA 

 

A települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 

támogatására pályázat benyújtásáról és a vállalt önerő összegéről 

 

Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési önkormányzatok szociális célú 

tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján szociális 

célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásra igényt nyújt be 4 m³ mennyiségben kemény 

lombos tűzifára, melyhez a szükséges önerő összesen 5.080,-Ft   (4.000,-Ft+ Áfa). A tűzifa 

szállításából származó költségek az önkormányzatot terhelik. 

A pályázatban vállalt önerő összeget és a szállítás költségeit a Képviselő-testület Kékkút 

Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetéséről szóló 

önkormányzati rendeletében meghatározott tartalékkerete terhére biztosítja. 

 

A képviselő-testület vállalja, hogy a szociális tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem 

kér.  
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A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati adatlap aláírására és a pályázat 

benyújtására. 

 

Felelős: Pék László polgármester 

Határidő: 2015. szeptember  30. 

 

 

9.) Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat     

 

Pék László polgármester:  javasolja, hogy az önkormányzat csatlakozzon ehhez a 

pályázati lehetőséghez.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

   49/2015. (IX. 29.) HATÁROZATA 

 

Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 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 2016. évi 

fordulójához.  

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

kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2016. 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: Pék László, polgármester 

Határidő: 2015. október 1. 

 

Pék László polgármester:  javasolja a pályázati kiírások jóváhagyását.  

 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

   50/2015. (IX. 29.) HATÁROZATA 

 
A Bursa Hungarica pályázati kiírások jóváhagyásáról 
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Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bursa Hungarica pályázati kiírásokat 

jóváhagyja.  

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

 

 

Felelős:  Pék László, polgármester 

Határidő: 2015. október 5.  

 

 

10.) Balaton-felvidéki Szociális Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti 

Szolgálatnál történő közalkalmazotti jogviszony megszüntetése  

 

Pék László polgármester:   a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás kérte, hogy a 

háziorvosi szolgálatnál egészségügyi okok miatt felmentésre került egy gépkocsi vezető.  

A jogviszony megszüntetéséhez, illetve az Államkincstárhoz benyújtandó létszámleépítéssel 

kapcsolatos pályázathoz szükséges minden tagönkormányzat hozzájárulása, döntése. 

Javasolja a határozati javaslat elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

51/2015. (IX. 29.) HATÁROZATA 

 

Közalkalmazotti felmentéshez nyilatkozattételről 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Tapolca Környéki 

Önkormányzati Társulás tagja, a jelen határozatban foglaltak szerint nyilatkozik arra, hogy a 

Társulás által fenntartott Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti 

Szolgálatnál egészségügyi okok miatt felmentésre kerülő közalkalmazott (1 fő gépkocsi 

vezető) a fenntartói körén belül működő intézményénél meglevő üres álláshelyeken, az 

előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken a felmentéssel 

érintett személy jogviszonyban töltött ideje folytonosságának megszakítása nélküli 

foglalkoztatására nincs lehetőség.  

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a létszámleépítéssel kapcsolatos egyszeri 

költségvetési támogatás igénylésének Magyar Államkincstárhoz történő benyújtását 

támogatja, azzal egyetért.  

 

Felelős: Pék László, polgármester 

Határidő: 2015. szeptember 30.  

 

11.) Vegyes ügyek  

 

a.) Ingatlanok értékesítése  

 

Pék László polgármester:  a testület már beszélt róla, hogy az önkormányzat tulajdonában 

lévő belterületi ingatlanokat értékesíteni kívánja, melynek a menete az, hogy először fel kell 

értékeltetni, és a következő ülésen elfogadja a testület, és utána lehet meghirdetni. Javasolja, 
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hogy a testület határozat formájában fejezze ki szándékát az ingatlanok értékesítése 

tárgyában.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

52/2015. (IX. 29.) HATÁROZATA 

 

Ingatlanok értékesítéséről szándéknyilatkozat 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő 

belterületi ingatlanok értékesítése vonatkozásában szándékát fejezi ki.  

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy ehhez szükséges értékbecslések elkészítését rendelje 

meg.  

 

Felelős: Pék László polgármester 

Határidő: soron következő ülés.  

 

 

b.) Ivóvízvezeték megvalósítása 

 

Pék László polgármester:  több megkeresés érkezett a testülethez, hogy a szőlőhegyben a 

ivóvíz vezeték megvalósításában nyújtson segítséget az önkormányzat. Olyan ígéretet tett, 

hogy az önkormányzat fog segíteni, de csak akkor, ha a megfelelő önerő rendelkezésre áll, és 

bizonyos ingatlantulajdonosok nyilatkoznak arról, hogy ezt megvalósítják, és a tervezés és az 

árajánlat kérés ki lesz közölve, és aki azzal egyetért, meg lesz határozva egy bizonyos 

belépési összeg és egy elkülönített számlára fog befolyni az összeg. Így akkor az 

önkormányzat vállalja, hogy a terveztetést és a kivitelezést megindítja. Tulajdonképpen ehhez 

is egy szándéknyilatkozat szükséges. Fog jönni a tervező, aki készít egy árajánlatot és annak 

mértékében ki lehet közölni. A tervezési folyamat igen hosszú mire a közművekkel, illetve a 

telektulajdonosokkal le lesz egyeztetve kb. fél év. Viszont ha a gerincvezeték tervezése 

megtörténik, akkor azok, akik szándéknyilatkozatot adnak, illetve a befizetik a belépési 

összeget, azoknak már az ingatlanán elhelyezésre kerül az akna és nem kell  külön 

terveztetniük.  

Javasolja, hogy aki egyetért ezzel a szándékkal kézfeltartással jelezze.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

53/2015. (IX. 29.) HATÁROZATA 

 

Ivóvíz vezeték megvalósításáról szándéknyilatkozat  
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Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete szándékát fejezi ki a szőlőhegyben 

történő vízvezeték kiépítése mellett, azzal, hogy arra, illetve a feltételeket rögzítő döntés 

meghozatalára előkészítés alapján kerül majd sor.  

 

 

Pék László polgármester:  kérdezi, hogy van-e kérdés, észrevétel, javaslat, egyéb bejelentés.  

Megállapítja, hogy nincsen,  megköszöni az ülésen való részvételt és 11:34 órakor bezárja.  

 

K.m.f. 

 

Pék László        Dr. Szabó Tímea  

polgármester             jegyző 

 

 

 


