
KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

Ikt.szám:1037-2/2015. 

 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 01-én  

10:00 órakor megtartott nyilvános 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:  
 

Tóthné Titz Éva  aljegyző  

 

Csik Tímea   jegyzőkönyvvezető 

 

 

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

3 fővel határozatképes. Ismerteti a meghívóban szereplő napirendet, melyet  javasolja, hogy 

vegyes ügyekkel egészítsenek ki.  

 

1. Gazdasági program megalkotása  

2. Gázló Környezet- és Természetvédő Egyesület támogatási kérelme 

 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

14/2015. (IV. 01.) HATÁROZATA 

 

a 2015 április 01-i ülés napirendjének elfogadásáról  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testület a 2015. április 1-i ülés napirendjét az 

alábbi szerint elfogadja:  

 

1. Gazdasági program megalkotása  

2. Gázló Környezet- és Természetvédő Egyesület támogatási kérelme 

3. Vegyes ügyek  
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Pék László polgármester:  a napirendek megtárgyalása előtt javasolja elfogadni a lejárt 

határidejű határozatokról szóló jelentést.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

15/2015. (IV. 01.) HATÁROZATA 

Jelentés elfogadásáról  

Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű képviselő-testületi 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. 

1. Gazdasági program megalkotása 

Pék László polgármester:  elmondja, hogy a gazdasági programra vonatkozó előterjesztést a 

testület tagjai kézhez kapták. Kérdezi, hogy van-e észrevétel, javaslat a napirenddel 

kapcsolatosan. Megállapítja, hogy nincsen, ezért javasolja elfogadásra a gazdasági programot.  

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

16/2015. (IV. 01.) HATÁROZATA 

A gazdasági program elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015-2019. időszakra 

szóló gazdasági programját elfogadja. 

 

2. Gázló Környezet- és Természetvédő Egyesület támogatási kérelme 

 

 

Pék László polgármester:  korábban már megbeszélte a testület, hogy semmiféle szervezetet 

nem támogat az önkormányzat, amely az önkormányzat felé nem hoz pozitív eredményt, csak 

a polgárőr egyesületet támogatják. Javasolja, hogy az egyesületet ne támogassa az 

önkormányzat.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

17/2015. (IV. 01.) HATÁROZATA 
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Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Gázló Környezet- és 

Természetvédő Egyesületet (Székhely: 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 7.) 2015. évben nem 

támogatja.  

3. Vegyes ügyek  

a.) Bolt bérleti szerződésének módosítása 

Pék László polgármester:  Bárány József által bérelt bolt bérleti szerződésének módosítása 

elkészült. Akkoriban olyan megoldás született, hogy 3.000 Ft + a rezsiköltség.  

A pénzügyes kolléganő kigyűjtette a boltra rakodó költségeket, amely kb. 300.000 Ft. Úgy 

kerülne módosításra a bérleti szerződés, hogy az kiegészülne a közüzemi szolgáltatói díjakkal 

átalánydíj formájában havi 12.000 Ft összegben  -  mivel megoszlanak a költségek  a  

Telekom, illetve Ábrahám-Sat Bt is használ áramot, továbbá a dolgozók melegedője, illetve a 

felső részben is működik egy temperáló fűtés, hogy ne fagyjanak el a vezetékek  -  melyet 

visszamenőleg 2014. február 1-től kellene megállapítani.   Ennek a fizetési határidejét is meg 

kellene határozni,  mely véleménye szerint 2015. július 31. napja legyen. Amennyiben ezzel a 

testület egyetért, javasolja elfogadásra.  

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

18/2015. (IV. 01.) HATÁROZATA 

Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bárány József, egyéni vállalkozóval 

(székhely, telephely: 8254 Kővágóörs, Ady E. u. 3.) 2014. január 29-én kötött bérleti 

szerződést az előterjesztés szerint módosítja azzal, hogy a bérleti szerződés hatályba lépése 

óta eltelt hónapokra  fizetendő díjat  2015. július 31. napjáig köteles megfizetni a bérlő.  

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés módosítás aláírására.  

Határidő: azonnal. 

Felelős: Pék László polgármester. 

 

 

 

 

Pék László polgármester:   megköszöni a részvételt és az ülést 10: 20 órakor bezárja.  

  

K.m.f.  

 

 

Pék László       dr. Szabó Tímea 

     polgármester                jegyző 

 

 

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős jelenlévő:  

 

 

Tóthné Titz Éva 

aljegyző 


