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KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. december 13-án  

15:00 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 

 

Tanácskozási joggal megjelent: 

 

Dr. Takács Katalin aljegyzőt helyettesítő igazgatási csoportvezető 

Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető  

 

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

testület 2 fővel határozatképes. Javasolja az alábbi napirend elfogadását:  

Nem közművel összegyűjtött szennyvíz gyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátása.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

  95/2017. (XII. 13.) HATÁROZATA 

 

napirend elfogadásáról  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. december 13-i rendkívüli ülés 

napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:  

 

1.) Nem közművel összegyűjtött szennyvíz gyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátása.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester: elmondja, hogy a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésére és elszállítására vonatkozó szerződés december 31. napjával 

lejár. A közszolgáltatást végző írásban nyilatkozott, hogy 2018. január 1-től is vállalja a feladat 

ellátását, tehát erről szükséges döntést hozni. Javasolja, hogy aki közszolgáltatást ellátó 

személyével, illetve a vele kötendő szerződéssel egyetért, kézfeltartással jelezze.  
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Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

  96/2017. (XII. 13.) HATÁROZATA 

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére  

vonatkozó közszolgáltatás ellátásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatást 2018. január 1-jétől is a feladatot jelenleg 

ellátó Németh László vállalkozóval (8300 Tapolca, Véndeki utca 25.) kívánja elláttatni. Az e 

tárgyú szerződés tervezetét megismerte, azt jóváhagyja, és felhatalmazza az alpolgármestert az 

aláírására. 

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi, alpolgármester 

Határidő: 2017. december 20. 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester: megköszöni a részvételt és az ülést 15:10 órakor 

bezárja.  

 

K.m.f. 

 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi      Tóthné Titz Éva  

alpolgármester      jegyzőt helyettesítő aljegyző  

 

 

 

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy:  

 

Dr. Takács Katalin 

aljegyzőt helyettesítő  

igazgatási csoportvezető 

 

 
 


