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KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

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

13:00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Kővágóörs, Petőfi utca 2.  

Jelen vannak: 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete részéről: 
 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester                                       

Vasáros István alpolgármester 

 

Tanácskozási joggal megjelent: 

 

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző 

 

A jegyzőkönyvet készítette: Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető 

 

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

testület határozatképes. A meghívóhoz képest javasolja kiegészíteni a napirendet az alábbival: 

Külterületi hegyi utak felújítása. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

  73/2018. (VIII. 27.) HATÁROZATA 

 

napirend elfogadásáról  

 

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

alábbiak szerint elfogadja: 

1.) Szociális tűzifa vásárláshoz pályázat benyújtása  

2.) Védőnői szolgálathoz kapcsolódó egészségügyi feladatellátási megállapodás 

módosítása 

3.) Óvodai Intézményfenntartó megállapodás módosítása  

4.) Játszótéren kamera rendszer kiépítése  

5.) Viziközmű szolgáltatásra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása 
6.) Külterületi hegyi utak felújítása 
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1.) Szociális tűzifa vásárláshoz pályázat benyújtása  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: minden évben nyújt be pályázatot az önkormányzat 

szociális tűzifára erre az idei évben is lehetősége 16 m3 mennyiségben.  Az önkormányzatot az 

önerő, 20.320 Ft összegben,  illetve a fuvar költség terheli. Javasolja, hogy nyújtsanak be 

pályázatot szociális tűzifa vásárlására.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

  74/2018. (VIII. 27.) HATÁROZATA 

 

A települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 

támogatására pályázat benyújtásáról és a vállalt önerő összegéről 

 

Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési önkormányzatok szociális célú 

tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján szociális 

célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásra igényt nyújt be 16 m³ mennyiségben kemény 

lombos tűzifára, melyhez a szükséges önerő összesen 20.320 Ft (16.000 Ft + Áfa). A tűzifa 

szállításából származó költségek az önkormányzatot terhelik. 

  

A pályázatban vállalt szállítás költségeit a Képviselő-testület Kékkút Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében 

meghatározott tartalékkerete terhére biztosítja. A Képviselő-testület a pályázati adatlap 

tartalmával, az abban foglalt nyilatkozattal egyetért.  

A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati adatlap aláírására és a pályázat 

benyújtására. 

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi, polgármester 

Határidő: 2018. augusztus 31. 

 
2.) Védőnői szolgálathoz kapcsolódó egészségügyi feladatellátási megállapodás 

módosítása 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: köveskáli telephely változás okán szükséges a 

megállapodás módosítása.  

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző:  a megállapodás módosítás akkor lép  hatályba, 

ha a működési engedély jogerős/végleges lesz.  

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: javasolja a megállapodás módosítás elfogadását.  

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

75/2018. (VIII. 27.) HATÁROZATA 

 

 védőnői feladatok ellátására  egészségügyi  

feladat ellátási megállapodás módosításáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyi feladatellátási 

megállapodás védőnői feladatok ellátására módosítását és egységes szerkezetét az előterjesztés 

szerinti tartalommal elfogadja. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3.) Óvodai Intézményfenntartó megállapodás módosítása  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: a lakosság szám aktualizálása, illetve a 

polgármester személyének változása okán szükséges az óvodai intézményfenntartó 

megállapodás módosítása.  Javasolja a megállapodás módosítás elfogadását.  

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

  76/2018. (VIII. 27.) HATÁROZATA 

 

Óvodai társulási megállapodás módosításának elfogadásáról  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kővágóörs és Kékkút községek óvodai 

nevelést biztosító Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodás módosítását és 

egységes szerkezetét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.  

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

Határidő: szeptember 15. 

4.) Játszótéren kamera rendszer kiépítése  
 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: sajnos nagyon sok illegális szemetet raktak le a 

meglévő hulladéktároló mellé és ezért kért az önkormányzat árajánlatot kamerarendszer 

telepítésére. Ezt az árajánlatot Bárány József egyéni vállalkozó nyújtotta 259.500 Ft összegben. 

Javasolja az árajánlat elfogadását és a kiépítés megrendelését.  

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

  77/2018. (VIII. 27.) HATÁROZATA 

 

Kékkút Község Önkormányzata tulajdonában lévő 255 

hrsz.-ú ingatlanon (játszótér) kamerarendszer kiépítéséről 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kékkút Község Önkormányzata 

tulajdonában lévő 255. hrsz.-ú ingatlanon kamerarendszer kiépítéséhez hozzájárul.  

A Képviselő-testület elfogadja az előterjesztés mellékletében szereplő árajánlatot Bárány József 

egyéni vállalkozótól (8254 Kővágóörs, Ady E. u. 3.), bruttó 259.500,-Ft összegben.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kamera rendszer kiépítésének 

megrendelésére. 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

Határidő: azonnal. 

 

5.) Viziközmű szolgáltatásra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása 
 
Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: kéri az Aljegyző Asszonyt, hogy nyújtson 

tájékoztatást a napirend vonatkozásában.  

 

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző:  ez egy 15 éves fejlesztési terv, melyet minden 

évben felülbírálva elkészít  a szolgáltató, Kékkút esetében a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. 

Ebben kimutatják, hogy melyek azok a fejlesztések, amelyek a következő években várhatóak a 

települést érintően. 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: köszöni a tájékoztatást, javasolja a terv elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

  78/2018. (VIII. 27.) HATÁROZATA 

 

víziközmű rendszerre vonatkozó 2019.-2033. évi  

gördülő fejlesztési terv elfogadásáról  

 

Kékkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 22-26037-1-001-01-11 MEKH 

kóddal rendelkező, DRV_S_224 kódszámú, Kékkút szennyvízelvezető mű megnevezésű 

víziközmű Ellátásért Felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § 

szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (a továbbiakban: DRV Zrt.) által a 2019-2033. 

időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv beruházási és felújítási-pótlási tervrészét 

elfogadja, és a Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott, 2019. évre vonatkozó munkálatokat 

a DRV Zrt.-től megrendeli. 

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

Határidő: azonnal. 
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6.) Külterületi hegyi utak felújítása 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: Kékkút-Salföld bekötő út az időjárás viszontagságai 

miatt tönkrement a Folyondár 2008 Kft árajánlata alapján szeretnék a felújítást megvalósítani. 

Az árajánlat összege bruttó 1.168.400 Ft. Javasolja az árajánlat elfogadását és a munka 

megrendelését.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

  79/2018. (VIII. 27.) HATÁROZATA 

 

Külterületi hegyi utak felújításáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete  a Folyondár 2008 Kft (8227 Felsőörs, 

Fenyves u. 4.) árajánlatát a  külterületi hegyi utak mart aszfaltos felújítására vonatkozóan 

1.168.400 Ft összegben elfogadja.  

 

Felhatalmazza a polgármestert a  munka megrendelésére és a szerződés aláírására.  

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester. 

Határidő: azonnal. 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: megköszöni a részvételt és az ülést 13:15 órakor 

bezárja.  

 

K.m.f. 

 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi                                    Tóthné  Titz Éva 

polgármester       jegyzőt helyettesítő aljegyző                         

 

 

 
 

 


