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KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. augusztus 2-án  

12:00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. 

 

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

 

Jelen vannak: 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 
 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester                                       

Vasáros István képviselő 

 

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző 

Nagy Eszter jegyzőkönyv-vezető  

 

 

 

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

testület 2 fővel határozatképes. Polgármester Úr betegsége okán van távol. A meghívóban 

szereplő napirendeket javasolja elfogadni.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

  62/2017. (VIII. 02.) HATÁROZATA 

 

a 2017. augusztus 2-i ülés napirendjének elfogadásáról  
 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testület a 2017. augusztus 2-i ülés napirendjét az 

alábbiak szerint elfogadja:  

 

1. Háziorvosi kérelem a feladatellátási szerződés közös megegyezéssel történő 

megszüntetésére 

2.  Kékkúti Szőlőhegy ivóvízhálózat bővítése kapcsán nyomásfokozó berendezés 

beépítésének lehetősége 

3.  Kékkút, Fő utca Templom felőli, valamint Salföld felőli végén csapadékvíz elvezető árok 

burkolására érkezett ajánlat elfogadása  

 

 



2 

 

 

1. Háziorvosi kérelem a feladatellátási szerződés közös megegyezéssel történő 

megszüntetésére 

 

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző: Gyenesné Dr. Nagy Eleonóra háziorvos 

egészségügyi állapotára való tekintettel kérte a feladatellátási szerződés közös megegyezéssel 

történő megszűntetését 2017. december 31. napjával. A doktornő szeptember 30-ig dolgozik, 

utána október 1-től december 31-ig Dr. Németh Csaba révfülöpi háziorvos látná el a 

helyettesítését, amely Kékkút tekintetében azt jelentené, hogy pénteki napon 8:30-tól 9:00 

óráig lenne itt Kékkúton. A feladatellátásban érintett három településnek, Kővágóörsnek, 

Kékkútnak és Salföldnek majd össze kell ülnie és ki kell választani egy gesztor települést, akit 

megbíznak a gesztor szerepével és ez a gesztor település fog majd szerződést kötni az OEP-el 

2018. január 1. napjával. Azt még egyenlőre nem tudja, hogy január 1-től az OEP jelöl ki 

helyettesítő orvost, vagy az Önkormányzatoknak kell szerződtetniük orvost. 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester: a maga részéről egyetért a közös megegyezéssel 

történő szerződés megszűntetésével. Nagyon sajnálja, hogy elmegy a doktornő, de 

természetesen megérti.  

 

Vasáros István képviselő: szintén sajnálja, hogy elmegy a doktornő, de természetesen 

megérti.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester: javasolja az elhangzottak alapján a 

feladatellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszűntetésének elfogadását 2017. 

december 31. napjával. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

63/2017. (VIII. 02.) HATÁROZATA 

 

Háziorvosi feladatellátási szerződés közös megegyezéssel történtő megszűntetéséről 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Gyenesné Dr. Nagy Eleonóra háziorvos 

kérelmét megtárgyalta és a háziorvosi feladatellátási szerződés közös megegyezéssel történtő 

megszűntetését 2017. december 31. napjával elfogadja.  

A Képviselő-testület hozzájárulását adja ahhoz, hogy 2017. október 1-től december 31-ig a 

tartós helyettesítést Dr. Németh Csaba háziorvos lássa el. 

 

Megbízza az Alpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester 

Határidő: azonnal.  
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2. Kékkúti Szőlőhegy ivóvízhálózat bővítése kapcsán nyomásfokozó berendezés 

beépítésének lehetősége 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester: az ivóvízhálózat bővítése során két ingatlan, a  

306. és a 311. hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában a tulajdonosok jelezték, hogy nem mindig 

tudják majd a megfelelő nyomást biztosítani. Ők a nyilatkozatot sem írták eddig alá, 

amelyben elfogadják a szolgáltató általi 1,5-6 bar nyomás biztosítását. 

Hozzáértőkkel beszélve az lenne a megoldás, ha az érintettek kérik, akkor az Önkormányzat 

vállalja a nyomásfokozó beépítését és annak felszerelési költségeit, azonban annak további 

üzemeltetési és karbantartási költségei pedig az ingatlantulajdonosok, kérelmezők feladata 

lenne. Javasolja ezt a megoldást elfogadni, így a hálózatbővítési munkálatok a végére érnének 

és lezárulna. 

Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester: javasolja az elhangzottak alapján kérés esetén a 

nyomásfokozó beépítését. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

64/2017. (VIII. 02.) HATÁROZATA 

 

Kékkúti Szőlőhegy ivóvízhálózat bővítése kapcsán nyomásfokozó berendezés beépítéséről 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Kékkúti Szőlőhegy 

ivóvízhálózat bővítése során a 306. és 311. hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában felmerült 

alacsony ivóvíz nyomás  esetén  - amennyiben a szolgáltató nem biztosítja a 1,5 bar nyomást, 

az ivóvíz szolgáltatás támogatására -  a tulajdonosok kérése, jelzése alapján vállalja 

nyomásfokozó berendezés beépítését és annak felszerelési költségeit. A további üzemeltetés 

és karbantartás e vonatkozásban a mindenkori tulajdonos feladata és költsége.    

 

Megbízza az Alpolgármestert, hogy a döntésről az érintett ingatlantulajdonosokat értesítse, 

valamint kérelem esetén a nyomásfokozó berendezés beépítésének megrendelésére. 

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester 

Határidő: azonnal.  

 

 

 

3.  Kékkút, Fő utca Templom felőli, valamint Salföld felőli végén csapadékvíz elvezető 

árok burkolására érkezett ajánlat elfogadása  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester: a Fő utca csapadékvíz elvezetésének 

munkálataira egy cégtől érkezett be ajánlat. Az utca Templom felőli végén 90 fm hosszban 

történne meg az árok burkolása, amelyre a Folyondár 2008. Kft. (8227 Felsőörs, Fenyves u. 
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4.) 2.600.000.- Ft + ÁFA összegben adott árajánlatot. A Fő utca Salföld felőli végén történő 

csapadékelvezető árok burkolása 60 fm hosszban történne, amelyre az említett cég 

1.600.000.- Ft + ÁFA összegben adott árajánlatot. Tekintettel arra, hogy más ajánlat nem 

érkeeztt, ezért az ismertetett cég árajánlatait javasolja elfogadni. Aki ezzel egyetért, 

kézfeltartással szavazzon.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

  65/2017. (VIII. 02.) HATÁROZATA 

 

Kékkút, Fő utca Templom felőli és Salföld felőli végének csapadékvíz elvezető árok 

burkolására érkezett ajánlat elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fő utca Templom felőli és Salföld 

felőli végének (90 fm és 60 fm hosszban) csapadékvíz elvezető árok burkolására beérkezett 

ajánlat elbírálásáról az alábbi döntést hozta: 

 

- a Folyondár 2008. Kft. (8227 Felsőörs, Fenyves u. 4.) ajánlatát elfogadja bruttó 

2.600.000.- Ft + ÁFA és 1.600.000.- Ft + ÁFA, azaz összesen 4.200.000.- Ft + ÁFA 

összegben.  

 

Felkéri az alpolgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére.  

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester: megköszöni az ülésen való részvételt és 12:18 

órakor bezárja.  

 

K.m.f. 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi      Tóthné Titz Éva  

       alpolgármester        jegyzőt helyettesítő aljegyző 


