
KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

 

Ikt.szám: 158/2014/ÁBR. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Kékkút  Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 24-én 11:00 

órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről. 

 

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

 

Jelen vannak: 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 

 

Pék László    polgármester                                       

Vasáros István    alpolgármester                               

Kardosné Csaba Gyöngyi  képviselő                      

 

Tanácskozási joggal megjelent:  

 

Dr. Szabó Tímea  jegyző 

 

Csik Tímea   jegyzőkönyv-vezető 

 

 

Pék László  polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselő-testület 3 

fővel határozatképes. A rendkívüli ülés összehívását indokolta a vegyesbolt bérbeadásának 

megtárgyalása.  Javasolja a meghívóban szereplő alábbi napirend elfogadását.  

 

1. Vegyesbolt bérbevételére beérkezett pályázat elbírálása  

2. Megállapodás Kékkút területén a szélessávú internet szolgáltatás kiépítéséről 

 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

 

1/2014. (I. 24.) HATÁROZATA 

 

a 2014. január 24-i ülés napirendjének elfogadásáról  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. január 24-i ülés 

napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:  

 

1. Vegyesbolt bérbevételére beérkezett pályázat elbírálása  

2. Megállapodás Kékkút területén a szélessávú internet szolgáltatás kiépítéséről 
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1. Vegyesbolt bérbevételére beérkezett pályázat elbírálása  

 

 

Pék László polgármester:  tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy vegyesbolt bérbeadására 

kiírt felhívásra egy pályázat érkezett. A pályázat benyújtója Bárány  József kővágóörsi egyéni 

vállalkozó. Az előterjesztést és a bérleti szerződés tervezetet mindenki kézhez kapta                                                                                             

kérdezi, hogy van-e azzal kapcsolatosan kérdés, észrevétel.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi képviselő:  a bérleti szerződés tervezetben nem szerepel, hogy 

esetlegesen a megmaradó árukészletnek mi lesz a sorsa, átveszi-e az új bérlő.  

 

Dr. Szabó Tímea jegyző: tájékoztatásul elmondja, hogy a bérleti szerződés az ingatlan 

bérbeadására vonatkozik, az árukészletre nem terjed ki a szerződés.  

 

Pék László polgármester: javasolja, hogy aki a pályázatot, illetve a bérleti szerződésben 

foglaltakat elfogadja, kézfeltartással szavazzon.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

 

 KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

2/2014.(I. 24.) HATÁROZATA 

 

A Vegyesbolt bérbeadására kiírt pályázat elbírálásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Vegyesbolt bérbeadására kiírt felhívásra 

Bárány József, egyéni vállalkozó (8254 Kővágóörs, Ady E. u. 3.) által benyújtott pályázatot 

elfogadja, a pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja. 

 

A Képviselő-testület 2014. február 1-jétől 2017. január 31-éig tartó határozott időre bérleti 

szerződést köt a pályázóval. A bérleti szerződés tervezetét megismerte, azt elfogadja, és 

felhatalmazza a polgármestert az aláírására.  

 

Felelős: Pék László, polgármester 

Határidő: 2014. február 1.  

 

 

2. Megállapodás Kékkút területén a szélessávú internet szolgáltatás kiépítéséről 

 

 

Pék László polgármester: tájékoztatja a testületet, hogy mint ahogy arról már korábban is 

beszéltek a  Magyar Telekom Nyrt  elvégezte a szélessávú internet szolgáltatáshoz szükséges 

hálózat megépítését, melyre a rákötések folyamatosan történnek, ezáltal színvonalas 

szolgáltatást kapott a település.  Az önkormányzat vállalja, hogy a hálózat kiépítési 

költségeihez 1.500.000 Ft + ÁFA összegű fejlesztési hozzájárulást fizet, melyet írásban meg 

kell erősíteni.  
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Dr. Szabó Tímea jegyző: felhívja a Polgármester Úr figyelmét, hogy tájékoztassa a testületet 

arról, hogy ha a Telekom megszünteti a szolgáltatást, akkor az önkormányzat nem követelheti 

vissza ezen összeget.  

 

Pék László polgármester: tájékoztatásul elmondja, hogy a Jegyző Nőnek volt észrevétele a 

megállapodás tervezettel kapcsolatosan, mégpedig hogy a megállapodásban szerepel, hogy 

amennyiben ez a szolgáltatás valamilyen oknál fogva megszűnik, akkor az önkormányzat nem 

jogosult arra, hogy a hálózatfejlesztési hozzájárulást visszakövetelje, mely ellentmondásban 

van a kettő éves hűségidővel, illetve ez a berendezés a településre szabott készülék.  Javasolja, 

hogy aki a megállapodásban foglaltakkal egyetért kézfeltartással szavazzon.  

 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

 

 KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

3/2014.(I. 24.) HATÁROZATA 

 

Szélessávú internet szolgáltatáshoz szükséges hálózat  

megépítése tárgyú megállapodás megkötéséről  

 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Telekom Távközlési 

Nyilvánosan Működő Részvénytársasággal kötendő, szélessávú internet szolgáltatáshoz 

szükséges hálózat megépítése tárgyú megállapodás tervezetét megismerte. 

 

A megállapodás tervezetében szereplőknek megfelelően a hálózat kiépítési költségeihez 1. 

500. 000 Ft-tal hozzájárul, mely kiadást a 2014. évi költségvetésébe beépíti. 

 

Tudomásul veszi, hogy a megállapodás tárgyát képező, fejlesztésre kerülő elektronikus 

hírközlési hálózat a Magyar Telekom Nyrt. tulajdonát képezi, továbbá, hogy ha az 

elektronikus hírközlési szolgáltatás bármely okból megszűnik, akkor sem jogosult a hálózat 

kiépítési költségeit visszakövetelni. 

 

A megállapodás tervezetét azzal hagyja jóvá, hogy a Magyar Telekom Nyrt-nek vállalnia kell 

a szolgáltatás ellátásához szükséges eszközei villamos energia ellátásának költségeit. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére. 

 

Felelős: Pék László, polgármester 

Határidő: 2014. február 15.  

 

 

Pék László polgármester:  megköszöni a részvételt és az ülést 11.25 órakor bezárja.  

 

 

K.m.f.  
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Pék László       Dr. Szabó Tímea 

polgármester                jegyző 

 

 

 

 


