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KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

Ikt.szám: 631-5/2016/K.  

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. szeptember 20-án  

11:00 órakor megtartott  nyivános 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                                       

Vasáros István    képviselő 

 

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 

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 

 

   56/2016. (IX. 20.) HATÁROZATA 

 

a 2016.  szeptember 20-i ülés napirendjének elfogadásáról  
 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testület a 2016.  szeptember 20-i ülés napirendjét 

az alábbiak szerint elfogadja:  

 

1.) 2016. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása 

2.)  Egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról rendelet megalkotása  
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3.) A települési szilárd hulladékkezelésről szóló 9/2007. (VII. 16.) önkormányzati 

rendelete módosítása 

4.) Közterületek használatáról szóló 15/2006. (XII. 27.) önkormányzati  

     rendelete módosítása 

5.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás 

6.)  Települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 

támogatására pályázat benyújtása 

7.)  Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztása  

8.) Településfejlesztési Koncepció és a településrendezési eszközök elkészítésére érkezett 

árajánlat elfogadása 

9.) Köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól szóló 11/2014. 

(XII. 16.) önkormányzati rendelet módosítása 

10.) Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület támogatási kérelme  

11.) Megállapodás megkötése iskolás gyermek szállításáról  

 

 

Pék László  polgármester: ismerteti a lejárt határidejű határozatokról készült jelentést. 

Javasolja elfogadásra.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

57/2016. (IX. 20.) HATÁROZATA 
 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról készült 

jelentést jóváhagyja.  

 

 

1.) 2016. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása 

 

Pék László  polgármester: a 2016. évi költségvetés módosításához készült előterjesztést a 

képviselők kézhez kapták. A bevételi főösszeg növekedését eredményezte az ingatlanok 

értékesítése és a koncessziós díjakból befolyt bevétel. Kérdezi, hogy van-e észrevétel, kérdés. 

Megállapítja, hogy nincsen, ezért javasolja elfogadásra a költségvetési rendelet módosítását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta :  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

8/2016. (X. 03.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  

 

a 2016. évi költségvetéséről szóló 

1/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelete módosításáról 
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2.) Egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról rendelet megalkotása 

 

Pék László polgármester: ezt a rendelet tervezetet már tárgyalta a testület.  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző:  így van, a rendelet tervezettel már foglalkozott a testület, melyet 

véleményezett a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet, és így már elfogadható.  

 

Pék László polgármester: a táblázatból kiderül, hogy a település háziorvos, védőnő és 

fogorvos körzet szempontjából hova tartozik. Javasolja a rendelet tervezet elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta :  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

9/2016. (X. 03.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  

 

az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról 

 

3.) A települési szilárd hulladékkezelésről szóló 9/2007. (VII. 16.) önkormányzati 

rendelete módosítása 

 

 

Pék László polgármester: mint ismeretes 2016. április 1-től megváltoztak a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás jogszabályi keretei. Vannak benne szigorítások, amely 

még jobban figyel arra, hogy senki ne maradjon ki ebből a rendszerből. Többnyire törvényi 

változásokat kell átvezetni a rendeleten. Sokan jelezték felé, hogy nem kaptak számlát.  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző: országosan ez így van, de a hivatalhoz tartozó településeken ez 

biztosan probléma. A Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt még nem áll 

készen a számla küldésre, áprilistól valóban nekik kellene számlázni.  

 

Pék László polgármester:  ettől függetlenül elmondható, hogy a hulladékszállítás rendben, 

pontosan zajlik. 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 

 

10/2016. (X. 03. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  

 

A települési szilárd hulladékkezelésről szóló 9/2007. (VII. 16.) 

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

módosítása 

 

 

Pék László polgármester:   módosult a törvény, és ezért az önkormányzatnak a közterületek 

filmforgatási célú használatát szabályozó rendelkezéseit összhangba kell hozni a törvénnyel.  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző: az előterjesztésben szerepel a mozgókép törvény szerinti  maximális 

díj, melynél magasabbat nem állapíthat meg a képviselő-testület. A hivatalhoz tartozó 

településeknél még ilyen igény nem jelentkezett, tehát tapasztalat nincsen hozzá.  

 

Pék László polgármester:   Kékkút értékes település, kiemelt Káli-medencei község, tehát 

javasolja elfogadni a törvény szerinti díjakat.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta :  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

11/2016. (X. 03. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  

 

a közterületek használatáról szóló 15/2006. (XII. 27.) 

 önkormányzati rendelete módosításáról 
 

 

5.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez való 

csatlakozás 

 

Pék László polgármester: minden évben élt ezzel a lehetőséggel az önkormányzat, tehát azt 

javasolja, hogy az idei évben is csatlakozzanak ehhez a rendszerhez.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

58/2016. (IX. 20.) 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 2017. évi 

fordulójához.  

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

kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és 
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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: 2016. október 3. 

 

Pék László polgármester:  javasolja a Bursa pályázati kiírás jóváhagyását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

59/2016. (IX. 20.) 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: Pék László, polgármester 

Határidő: 2016. október 4.  

 

6.) Települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 

támogatására pályázat benyújtása 

 

Pék László polgármester: javasolja, hogy az idei is évben nyújtson be az önkormányzat 

pályázatot szociális célú tűzifa támogatásra.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

60/2016. (IX. 20.) 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 20 m³ mennyiségben kemény 
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lombos tűzifára, melyhez a szükséges önerő összesen 25400,-Ft   (20.000,-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 2016. évi költségvetéséről szóló 

önkormányzati rendeletében meghatározott tartalékkerete terhére biztosítja. A Képviselő-

testület a pályázati adatlap tartalmával, az abban foglalt nyilatkozattal egyetért.  

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

benyújtására. 

 

Felelős: Pék László polgármester 

Határidő: 2016. szeptember 30. 

 

 

7.) Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztása  

 

Pék  László polgármester:   mint ismeretes, Tóth József bizottsági tag lemondott tisztségéről, 

így helyébe Lájer Teréz póttag lép, ezért egy póttag választása szükséges. Póttagnak javasolja 

Futó Péter kékkúti lakost.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

61/2016. (IX. 20.) HATÁROZATA 
 

A Helyi Választási Bizottság póttagjának megválasztásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Helyi Választási Bizottságba az alábbi 

póttagot választja:  

 

Futó Péter (8254 Kékkút, Fő utca 41.) - póttag  

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az érintettet a döntésről értesítse.  

 

Felelős: Dr. Szabó Tímea, jegyző  

Határidő: azonnal. 

 

 

8.) Településfejlesztési Koncepció és a településrendezési eszközök elkészítésére 

érkezett árajánlat elfogadása 

 

Pék László polgármester: a Kormányhivatal a tavasz folyamán felhívta a figyelmet arra, hogy 

Kékkút Önkormányzat nem rendelkezik rendezési tervvel. Ezért az önkormányzat három 

céget keresett meg árajánlat bekérése céljából, melyből kettő cég nyújtott be ajánlatot.  

Az egyik ajánlat a monoszlói Planteus Kft-től érkezett 4.800.000 Ft  + Áfa összegben. 

Referenciái jók, személyesen ismeri a cégvezetőt, viszont az árajánlat magas. Viszont a Város 

és Ház Bt már tervezett a Káli-medencében, egész pontosan Szentbékkálla rendezési tervét ők 
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készítették. A hivatal és az önkormányzat részéről is teljesen meg voltak elégedve a 

szolgáltatással. Ezen cég ajánlata bruttó 4.064.000 Ft. Ezzel kapcsolatban elmondja, hogy 

Mindszentkálla is  hasonló cipőben jár, tehát amennyiben Mindszentkálla Önkormányzata is 

mellettük dönt, akkor a cég a földhivatali alaptérképek díját átvállalja. Polgármester Úrtól azt 

a tájékoztatást kapta, hogy ők is szimpatizálnak ezzel az ajánlattal, de majd a testület dönt. 

Jegyző Asszony véleményét kérdezi ezen céggel kapcsolatosan.  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző: pontosak, precízek, jól lehetett velük dolgozni.  

 

Pék László polgármester: a lebonyolítás menetét kérdezi.  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző: a táblázat tartalmazza a tervezett ütemezést, melyet gyakorlatilag 

elfogad a testület. Az alap az a településfejlesztési koncepció, ami gyakorlatilag arról szól, - 

nagy vonalakban – hogyan szeretné látni a jövőben a testület a települést, például: legyen több 

belterület, növekedjen a zöldterületek száma stb. Ezt el kell elfogadni, és az abban foglalt 

elvek mentén a cég kidolgozza az építési szabályzatot, úgy,  hogy közben folyamatosan 

egyeztetni szükséges. Majd szükség van önkormányzati főépítészre is. Ezt követően elkészül 

az úgynevezett egyeztetési dokumentáció, melybe be kell vonni több mint 20 szakhatóságot, 

illetve a szomszéd önkormányzatoknak van véleményezési ideje. Utána, ha megérkeznek a 

vélemények, állásfoglalások, akkor azt be kell dolgozni a tervező cégnek, melyből készül egy 

második körös dokumentáció, ami már az elfogadásra szánt állapotban van. Majd megint meg 

kell küldeni a szakhatóságoknak, illetve ki kell függeszteni a lakosság számára. Amennyiben 

minden vélemény, kérés beépítésre kerül, akkor készül egy záró dokumentáció, amit az állami 

főépítésznek kell megküldeni, aki kiad egy záró véleményt, amiben jó esetben elfogadásra 

javasolja a dokumentációt, és ezt követően tudja a testület elfogadni, ami kb. egy éves 

folyamat lesz.  

 

Pék László polgármester: kérdezi, hogy a Nemzeti Park mennyire folyik bele ebbe az egész 

dologba? 

 

Dr. Szabó Tímea jegyző:   mindenképpen részt vesznek a véleményezési folyamatban.  

 

Pék László polgármester: korábban beszéltek egy esetleges belterületbe vonásról is.  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző:   a belterületbe vonás nagyon nehezen kivitelezhető.  

 

Pék László polgármester: a falu elnéptelenedik, és igazából az itt lévő fiatalok elvándorolnak. 

Amennyiben készül egy korlát, akkor nem tudnak építkezni, a meglévő romos épületeket 

óriási összegekért árulják. Ez egy ördögi kör, az egyik oldalon szeretnék, hogy pezsegjen az 

élet, többen költözzenek a faluba, de nem tudják megtenni, mivel vannak korlátok, lakatok.  

A Nemzeti Parkkal már korábban egyeztetett ez ügyben, akkor azt mondták, hogy jelöljön ki 

belterületre ingatlanokra, viszont máshol meg vegyen el a belterületből. Az, aki drága pénzért 

megvásárolta az ingatlanát, és időközben kikerül a belterületből, jogosan fogja beperelni az 

önkormányzatot.  Javasolja a testületnek  a Város és Ház Építőipari Tervező Kereskedelmi és 

Szolgáltató Bt ajánlatát fogadja el.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

62/2016. (IX. 20.) HATÁROZATA 
 

Településrendezési eszközök elkészítésére  

érkezett ajánlatok elbírálásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településrendezési eszközök 

elkészítésére beérkezett ajánlatok elbírálásáról az alábbi álláspontot alakította ki: 

 

Város és Ház Építőipari Tervező Kereskedelmi és Szolgáltató Bt (1149 Budapest, Várna utca 

12-14.) ajánlatát bruttó 4.064.000.- Ft összegben elfogadja. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a tervező céget, illetve a Veszprém Megyei Kormányhivatalt a 

döntésről tájékoztassa.  

 

Felelős: Pék László polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

9.) Köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól szóló 11/2014.  

(XII. 16.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

Pék László polgármester: a kétszemélyes urnahely kerül ki a rendeletből, ezért javasolja a 

rendelet módosítás elfogadja.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta :  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

12/2016. (X. 03. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  

a köztemető rendjéről, használatának, igénybevételének szabályairól szóló  

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

10.) Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület támogatási kérelme 
 

Pék László polgármester: az egyesület a támogatási kérelemhez szükséges mellékleteket 

becsatolta. A szolgáltatás második éve nagyon jól működik, ez a régiós busz bejön Kékkútra, 

több alkalommal tapasztalta, hogy csoportok szálltak le, illetve fel. A buszon van egy  hostess 

hölgy, aki bemutatja az adott települést, illetve látnivalókat, vállalkozókat. A település 

érdekében ezt a szolgáltatást a jövőben is nyújtani kell, mivel pozitív hatást gyakorol a 

községre.  Javasolja a 100.000 Ft támogatás megállapítását az egyesület számára.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 



 

 

9 

 

 

63/2016. (IX. 20.) HATÁROZATA 

 

Badacsonyi Céh Turisztikai 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 Badacsonyi Céh Turisztikai 

Egyesületet (Székhely: 8261 Badacsony, Park u. 14.) (továbbiakban: Egyesület)  egyszeri      

100.000.- Ft-tal, azaz   Egyszázezer forinttal támogatja.   

 

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

A támogatás célja: régiójáró busz működésének támogatása 

A felhasználás határideje: 2016. december 31. 

Az Egyesület a támogatásról 2017. január 31.-ig köteles elszámolni. 

A támogatási cél kormányzati funkciója: 011130 Önkormányzatok és önkormányzati 

hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 

 

Utasítja a polgármestert, hogy fenti támogatásról a Képviselő-testület döntésének megfelelő 

tartalommal kössön megállapodást az Egyesülettel, ami terjedjen ki az Ör. 4. § (2) 

bekezdésében meghatározottakra.  

Utasítja a polgármestert, hogy a megállapodás megkötését követően intézkedjen fenti összeg 

kifizetéséről. 

Utasítja a polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról 

számoljon be a Képviselő-testületnek. 

 

Felelős: Pék László, polgármester 

Határidő:  

- a megállapodás megkötésére: 2016. 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. 

 

11.) Megállapodás megkötése iskolás gyermek szállításáról 
 

Pék László polgármester:  mint ismeretes, egy kisfiú jár Kékkútról a révfülöpi iskolába. Az 

intézményvezető felhívta a szállítással kapcsolatban, végül is Salföldnek van szabad 

kapacitása. Egyeztetett a salföldi polgármesterrel, aki támogatást kér ezért a szolgáltatásért. 

100.000 Ft-os évi hozzájárulást javasol elfogadásra.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

64/2016. (IX. 20.) HATÁROZATA 

 

Megállapodás megkötéséről iskolás gyermek szállítására 
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Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Kékkút településről a 

révfülöpi iskolába Salföld település Falugondnoki Szolgálata által szállított gyermekre 

tekintettel 100.000,-Ft/év hozzájárulást fizet Salföld település részére. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármester az előterjesztésben foglalt megállapodás 

aláírására. 

 

Felelős: Pék László polgármester 

Határidő: 2016. szeptember 30. 

 

12.) Vegyes ügyek 

 

Pék László polgármester:  többen érdeklődtek az ügyben, hogy a kéménysepréssel most mi a 

helyzet. Nyáron voltak vizsgálatok, de csak ott, ahol lakáscélú kiadás zajlik. A régi, 

klasszikus kéményseprés ebben az évben nem történt meg.  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző:_ utána fog nézni az ügynek és tájékoztatja a Polgármester Urat. 

 

Pék László polgármester:  megköszöni a részvételt és az ülést 11:40 órakor bezárja.  

 

 

K.m.f. 

 

 Pék László        Dr. Szabó Tímea  

polgármester             jegyző 

 

 


