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KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. április 27-én  

12:00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. 

 

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

 

Jelen vannak: 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 
 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester                                       

Vasáros István képviselő 

 

Tanácskozási joggal megjelent: 

 

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző megbízásából: 

Kiss Tibor műszaki ügyintéző  

 

Lakosság részéről: 1 fő. 

 

A jegyzőkönyvet készítette: Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető  

     

 

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

testület 2 fővel határozatképes. A meghívóban szereplő napirend a Településképi Arculati 

Kézikönyv és településképi rendelet elfogadása, melyet javasol kiegészíteni még kettő 

napirenddel, tekintettel a rövid a határidőre: 

 

1. Törvényességi észrevétel elfogadása 

2. 2018. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázat benyújtása                                                

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

  36/2018. (IV. 27.) HATÁROZATA 

 

napirend elfogadásáról  
 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. április 27-i ülés napirendjét az 

alábbiak szerint elfogadja: 

1.) Településképi Arculati Kézikönyv és településképi rendelet elfogadása 

2.) Törvényességi észrevétel elfogadása 
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3.) 2018 évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázat benyújtása                            

 

1.) Településképi Arculati Kézikönyv és településképi rendelet elfogadása 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester:  ez már egy nagyon hosszadalmas folyamat vége. 

A szakhatóságoktól minden jóváhagyás megérkezett, így elfogadható az arculati kézikönyv.  

Kiss Tibor műszaki ügyintéző: a lakossági fórum észrevételei alapján kiegészítésre, illetve 

módosításra került mind a kézikönyv, mind a rendelet tervezet is.  

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester: kérdezi, hogy van-e észrevétel, kérdés. 

Megállapítja, hogy nincsen, ezért javasolja elfogadásra a Települési Arculati Kézikönyvet.                         

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

  37/2018. (IV. 27.) HATÁROZATA 

 

Települési Arculati Kézikönyv elfogadásáról  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Települési Arculati Kézikönyvet 

elfogadja.  

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester. 

Határidő: azonnal. 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester: javasolja a településképi rendelet elfogadását.  

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

4/2018. (V. 10.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 

A településkép védelméről  

 

 

2.) Törvényességi észrevétel elfogadása 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester: kérdezi, hogy a törvényességi felhívással 

kapcsolatosan van-e észrevétel.  

 

Kiss Tibor műszaki ügyintéző:  2017. decemberében összetorlódtak az ülések, majd nem 

minden településen  rendelet elfogadások voltak és késve kerültek a rendeletek feltöltésre a 
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nemzeti jogszabálytárba és erre kaptak az önkormányzatok törvényességi felhívást, amit el kell 

fogadni, illetve tudomásul venni.   

 

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester: javasolja a törvényességi felhívás elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

  38/2018. (IV. 27.) HATÁROZATA 

 

Az önkormányzati rendeletekkel kapcsolatos törvényességi felhívásról 

 

                  Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Kormányhivatal 

VEB/005/1631/2018. számú törvényességi felhívásával egyetért, az abban leírtakat elfogadja, 

a feltárt jogszabálysértő gyakorlatot a továbbiakban megszünteti. 

 

 Felelős: Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző 

 Határidő: 2018. május 10. 

 

 

3.) 2018 évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázat benyújtása        

Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester: javasolja a pályázat benyújtásának elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

  39/2018. (IV. 27.) HATÁROZATA 

 

2018 évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás  

támogatására pályázat benyújtásáról 

Kékkút Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a 2018. évi lakossági víz- és 

csatornaszolgáltatás támogatására pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé.  

A Képviselő Testület meghatalmazza a polgármestert az állami támogatás igénylésének 

benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.  

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester  

Határidő: 2018. május 7. 
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Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester: megköszöni a részvételt és az ülést 12:12 órakor 

bezárja. 

K.m.f. 

 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi      Tóthné Titz Éva 

alpolgármester      jegyzőt helyettesítő aljegyző 

 

 

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős jelen lévő:  

 

 

Kiss Tibor  

műszaki ügyintéző  


