
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 73/2021. (XI.24.) határozatban döntött arról, 

hogy a Kővágóörs 0116. hrsz-ú ingatlanon tervezett elkerülő út megvalósítása érdekében 

megállapodást köt Kővágóörs Község Önkormányzatával és a Szentkirályi Magyarország Kft-vel. Ez 

a megállapodás 2021. decemberében mindhárom fél által aláírásra került. A megállapodásban a felek 

rögzítették, hogy Kékkút Község Önkormányzata és Kővágóörs Község Önkormányzata 5.000.000 

Ft-ot költségvetésük tartalékkeretén belül elkülönítve kezel, a Szentkirályi Magyarország Kft. pedig 

5.000.000 Ft-ot utal Kékkút Község Önkormányzatának költségvetési számlájára, ahol ezt az 

összeget az Önkormányzat kezeli; annak érdekében, hogy ha a tervezett elkerülő úttal kapcsolatos 

bármilyen kiadás felmerül, azt finanszírozni tudják, valamennyi fél által biztosított összeg terhére 

arányosan. 

 

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 18/2022. (II.22.) határozatban elfogadta a 

Főút Építőipari és Szolgáltató Bt. (8200 Veszprém, Sorház u. 3/C.) 3.000.000 Ft+ÁFA (3.810.000 Ft) 

összegű árajánlatát a tervezett elkerülő út tervezési munkáira. A fentebb említett megállapodás 

értelmében ennek arányos, egyharmad része, tehát 1.000.000 Ft+ÁFA (1.270.000 Ft) Kékkút Község 

Önkormányzatát, másik egyharmad része, tehát 1.000.000 Ft+ÁFA (1.270.000 Ft) pedig a 

Szentkirályi Magyarország Kft-t, illetve az általa biztosított pénzösszeget terheli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. napirend 
 

E l ő t e r j e s z t é s 
 

Kékkút Község Önkormányza Képviselő-testületének 
2022. május 12-én tartandó ülésére                                                          

 
Tárgy:   A Kővágóörs 0116. hrsz-ú ingatlanon tervezett elkerülő út tervezési költségeihez való 

hozzájárulás 
 
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester   
Előkészítette: Kőfalvi-Bindics Klaudia pénzügyi ügyintéző 

                                                                                   
         Jogszabállyal nem ellentétes 

 
 
             dr. Szabó Tímea  
            címzetes főjegyző 



Határozati javaslat:  

 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…/2022. (…) HATÁROZATA 

 

A Kővágóörs 0116. hrsz-ú ingatlanon tervezett elkerülő út tervezési költségeihez való 

hozzájárulásról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja, és hozzájárul a Kővágóörs 0116. hrsz-

ú ingatlanon tervezett elkerülő út tervezési költségeihez az őt terhelő arányos résszel (1.000.000 

Ft+ÁFA) és rendelkezésre bocsájtja a Szentkirályi Magyarország Kft-t terhelő arányos részt 

(1.000.000 Ft+ÁFA) is. 

A Képviselő-testület felkéri Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületét, hogy 

gondoskodjon a terv elkészíttetéséről az által elfogadott ajánlat alapján.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse Kővágóörs Község 

Önkormányzatát és arra, hogy gondoskodjon a pénzeszközök átadásáról.  

 

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

Határidő: 2022. december 31.  

 

 

 

 

 


