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Kékkút Község Önkormányzata 
8254 Kékkút, Fı u. 5. 

 
JEGYZİKÖNYV 

 
Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2011. március 9-én 10:00 
órakor megtartott rendkívüli képviselı-testületi ülésérıl. 
 
Helye: Kékkút Község Önkormányzata épülete 
 
Jelen vannak: Pék László polgármester 
    Vasáros István alpolgármester 
                 Kardosné Csaba Gyöngyi képviselı 
                              
Tanácskozási joggal valamennyi napirendnél jelen van:  
 
Dr. Szabó Tímea körjegyzı 
 
 
Kajtár Lászlóné jegyzıkönyvvezetı 
 

Pék László, polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselı-testület 
3 tagja közül 3 fı jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. A rendkívüli ülés 
sürgısséggel történt összehívásának indoka a 2011. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 
támogatására pályázat benyújtása, március 16-áig kérik az anyagot. 
Ismerteti a napirendi pontot: a 2011. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására 
pályázat benyújtása. 
Aki az ismertetett napirendi pontot elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon. 
 
Kékkút Község Önkormányzata képviselı-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ- 
TESTÜLETÉNEK 

 
18/2011. (III.09.) HATÁROZATA 

 
A 2011. március 9-i rendkívüli ülés napirendi pontjának elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselı-testülete a 2011. március 9-i 
rendkívüli ülés napirendi pontját az alábbiak szerint elfogadja: 
 
A 2011. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázat 
benyújtása. 
Elıadó: Pék László, polgármester 
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Pék László, polgármester: Tájékoztatja a testületet, hogy a DRV Zrt. a 2011. évi lakossági 
víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igényléséhez kér a testülettıl hozzájáruló határozat a 
pályázat benyújtásához. A pályázati igényt Zánka Önkormányzat gesztorságával a DRV Zrt. 
nyújtja be. Ezen a pályázaton évek óta részt vesznek. Kérdés, hozzászólás a napirenddel 
kapcsolatban? (Nem volt) 
Ismerteti a határozati javaslatot. 
Aki az ismertetett határozati javaslatot elfogadja, kéri, kézfeltartással szavazzon. 
 
Kékkút Község Önkormányzata Képviselı-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ- 
TESTÜLETÉNEK 

 
19/2011. (III.09.) HATÁROZATA 

 

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylés 

 

1. Kékkút Község Önkormányzata Képviselı-testülete 
pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár Regionális 
Igazgatóságának megyei szervezeti egységén keresztül a  
Vidékfejlesztési Minisztériumhoz a  
 

„2011. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás” 
 
támogatására. 
 
2. A Képviselı-testület igénybejelentését Zánka Község 
Önkormányzatának gesztorsága mellett teszi meg. 
 
3. A Képviselı-testület utasítja a polgármestert, hogy a 
pályázathoz szükséges iratokat, nyilatkozatokat juttassa el az 
elıkészítést végzı szolgáltatónak, illetve a gesztor 
önkormányzatának határidıre nyújtsa be. 
 
Felelıs:  polgármester 
Határidı: azonnal 

 
 
Pék László, polgármester: Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a 
rendkívüli ülést – megköszönve a részvételt - 10:10 órakor bezárta. 
 

Kmft. 
 
 

 Pék László           Dr. Szabó Tímea 
polgármester               körjegyzı 
 


