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KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 

 

Ikt.szám: Krs/996-2/2019. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. február 13. napján 14:00 

órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: Kékkút Község Önkormányzat hivatali helyisége.  

 

Jelen vannak:  

Kardosné Csaba Gyöngyi  polgármester 

Vasáros István   alpolgármester  

 

Tanácskozási joggal megjelent:  

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző  

Balázs-Nagy Blanka pénzügyi ügyintéző 

 

A jegyzőkönyvet készítette: Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető 

 

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

képviselő-testület határozatképes. Javasolja a meghívó szerinti napirendet kiegészíteni az 

alábbival: Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz Kft tulajdonában lévő  Kékkút, Fő utca 5. szám 

alatti telephely zöldterületeinek éves parkfenntartása tárgyában szerződés kötése. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

11/2019. (II. 13.) HATÁROZATA 

 

napirend elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. február 13-i nyilvános ülés 

napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:  

 

1.) 2019. évi költségvetés elfogadása 

2.) 2019. évi közbeszerzési terv elfogadása  

3.) Lakáscélú támogatásról rendelet alkotása 

4.) Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása  

5.) Szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása 

6.) 2019. évi rendezvényterv elfogadása  

7.) Alapítványok, egyesületek, 2018. évi támogatásról történő elszámolása 

8.) Alapítványok, egyesületek 2019. évi támogatása 

9.) Falugondnok továbbképzési tervének elfogadása  

10.) Településkapu kialakítására árajánlat elfogadása  
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11.) Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési 

Önkormányzati Társulás 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása  

12.) Óvodai térítési díj rendelet véleményezése 

13.) Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz Kft tulajdonában lévő 8254 Kékkút, Fő utca 5. 

szám alatti telephely zöldterületeinek éves parkfenntartása tárgyában szerződés 

kötése 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: a napirendek megtárgyalása előtt javasolja a lejárt 

határidejű határozatokról készült jelentés elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

12/2019. (II. 13.) HATÁROZATA 

 

jelentés elfogadásáról  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról szóló 

jelentést elfogadja.  

 

1.) 2019. évi költségvetés elfogadása 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: kérdezi, hogy a 2019. évi költségvetéssel 

kapcsolatosan van-e észrevétel, kiegészítés. Megállapítja, hogy nincsen, ezért javasolja 

elfogadásra a rendeletet.  

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

2/2019. (II. 23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  

 

2019. évi költségvetésről  

 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: a költségvetéshez kapcsolódóan szükséges 

elfogadni a saját bevételeket, illetve az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési 

kötelezettséget az elkövetkezendő három évre. Javasolja, hogy aki a határozati javaslattal 

egyetért, kézfeltartással jelezze.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
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13/2019. (II. 13.) HATÁROZATA 

   

Az Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető  

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége megállapításáról  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 29/A. §-a alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint a 

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése 

szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési 

évet követő három évre várható összegét az alábbiakban foglaltak szerint állapítja meg: 

 

Saját bevételek összege: 

                                                              2019   76.015.000 Ft 

                                                              2020.  71.020.000 Ft 

                                                              2021.  71.970.000 Ft 

        2022.  71.920.000 Ft 

 

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek:  

                                                              2019. 0 Ft 

                                                              2020. 0 Ft 

                                                              2021. 0 Ft 

                                                              2022. 0 Ft 

 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: szintén ehhez a napirendhez tartozik a 

tájékoztatási kötelezettség, melyet javasol elfogadásra.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

14/2019. (II. 13.) HATÁROZATA 

 

tájékoztatási kötelezettség elfogadásáról  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetéshez kapcsolódó 

tájékoztatási kötelezettséget elfogadja.  

 

2.) 2019. évi közbeszerzési terv elfogadása  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: elmondja, hogy az önkormányzatnak vannak 

tervei, de olyan nagy volumenű amihez közbeszerzési eljárásra lenne szükség, nincsen. Ezért 

javasolja nemleges megjelöléssel a terv elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
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KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

15/2019. (II. 13.) HATÁROZATA 

 

A 2019. évi közbeszerzési tervről 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény 42.§-a alapján az Önkormányzat, mint ajánlatkérő által 2019. évben 

lefolytatandó közbeszerzési eljárások éves tervét nemleges megjelöléssel jóváhagyja. 

Megbízza a polgármestert, hogy az esetlegesen közbeszerzéssel érintett fejlesztéseket, 

beruházásokat kísérje figyelemmel. 

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

Határidő: folyamatos. 

 
3.) Lakáscélú támogatásról rendelet alkotása 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: az önkormányzat terve a faluban 5 éve állandó 

lakóként élő, ingatlannal rendelkező lakosokat támogatni a lakások felújításában.  

A támogatásra jogosult kérelmezőknél jövedelemhatárként javasol megállapítani 160.000 

Ft/fő összeget. Feltétel  még az öt éves állandó bejelentett lakóhely a településen, a támogatás 

összegét 200.000 Ft/fő/háztartás összegben gondolják megállapítani, mely  

ingatlanonként / háztartásonként maximum 1.000.000 Ft lehet. Ezt a támogatási formát 5 éven 

belül egyszer lehet igénybe venni. Javasolja a feltételeket tartalmazó rendeletet elfogadásra.  

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

3/2019. (II. 23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE  

 

az Önkormányzat által adható lakáscélú támogatásról 

 

4.) Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: a rendelet módosítására azért is volt szükség, mert 

zöldterület karbantartás kapcsán szolgáltatást kívánnak nyújtani az Ásványvíz Üzemnek, ezért 

ehhez szükséges kormányzati funkciót rögzíteni kell a  rendeletben, illetve egy-két aktuális 

módosítást kellett beépíteni a rendelet tervezetbe. Javasolja a rendelet módosítás elfogadását.  

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

4/2019. (II. 23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 

a Kékkút Község Önkormányzata szervezeti és működési  

szabályzatáról szóló 12/2013. (X. 4.) önkormányzati rendelete módosításáról 

  

5.) Szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: a minimálbér és a garantált bér emelkedése 

szükségessé teszi a szociális rendelet módosítását, illetve áttekintését.  

Az alábbi módosításokat javasolja elfogadásra: 

- 1.§ a) 350 %, 

- 1.§ b) 300 % 

- 1.§ c) 300 % 

- 2.§ 300 % 

- 3.§ 28.500 Ft. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

5/2019. (II. 23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 

az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló   

3/2015. (II. 16.)  önkormányzati rendelete módosításáról 

 

6.) 2019. évi rendezvényterv elfogadása  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: az elmúlt évekhez hasonló rendezvényeket 

tervezik megvalósítani, ezek szerepelnek a rendezvénytervben. Kérdezi, hogy ezzel 

kapcsolatosan van-e észrevétel. Megállapítja, hogy nincsen ezért javasolja elfogadásra a 2019. 

évi rendezvénytervet.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

16/2019. (II. 13.) HATÁROZATA 

 

2019. évi rendezvényterv elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. évi rendezvénytervet elfogadja. 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

Határidő: folyamatos. 
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7.) Alapítványok, egyesületek, 2018. évi támogatásról történő elszámolása 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester:  az elmúlt évben a kővágóörsi önkéntes tűzoltó 

egyesületet, illetve az ábrahámhegyi polgárőr egyesületet támogatta az önkormányzat, 

mindkettő egyesület a támogatással határidőre elszámolt. Javasolja a tűzoltó egyesület 

elszámolásának elfogadását.  

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

17/2019. (II. 13.) HATÁROZATA 

 

Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatásának elszámolásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület (8254 Kővágóörs, Dózsa Gy. u. 1.) részére nyújtott, 2018. évre vonatkozó 

támogatásának elszámolásáról szóló beszámolóját megismerte, azt elfogadja. 

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

Határidő: azonnal. 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester:  javasolja a polgárőr egyesület elszámolásának 

elfogadását.  

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

18/2019. (II. 13.) HATÁROZATA 

 

Ábrahámhegy Polgárőr Egyesület támogatásának elszámolásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete, az Ábrahámhegy Polgárőr Egyesület 

(8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.) részére nyújtott, 2018. évre vonatkozó 

támogatásának elszámolásáról szóló beszámolóját megismerte, azt elfogadja. 

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

Határidő: azonnal. 

8.) Alapítványok, egyesületek 2019. évi támogatása 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: az előző napirendben szereplő kettő egyesület kért 

támogatást az  idei évben is. A kővágóörsi önkéntes tűzoltó egyesület részére 50.000 Ft 

támogatás megítélését javasolja.  
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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 

 

19/2019. (II. 13.) HATÁROZATA 

 

Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás 

átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati 

rendelete (a továbbiakban: Ör.) alapján elhatározza, hogy a Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó 

Egyesületet (Székhely: 8254 Kővágóörs, Dózsa Gy. u. 1.) (továbbiakban: Egyesület)  egyszeri      

50.000 Ft-tal, azaz Ötvenezer forinttal támogatja.   

 

A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik az Egyesület pénztára javára.  

A támogatás célja: Az Egyesület működési kiadásainak támogatása 

A felhasználás határideje: 2019. december 31. 

Az Egyesület a támogatásról 2020. január 31.-ig köteles elszámolni. 

A támogatási cél kormányzati funkciója: 032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek 

 

Utasítja a polgármestert, hogy fenti támogatásról a Képviselő-testület döntésének megfelelő 

tartalommal kössön megállapodást az Egyesülettel, ami terjedjen ki az Ör. 4. § (2) 

bekezdésében meghatározottakra.  

Utasítja a polgármestert, hogy a megállapodás megkötését követően intézkedjen fenti összeg 

kifizetéséről. 

Utasítja a polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról 

számoljon be a Képviselő-testületnek. 

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi, polgármester 

Határidő:  

- a megállapodás megkötésére: 2019. március 31. 

- az összeg kifizetésére: a megállapodás megkötését követően, az abban foglaltak 

szerint 

- beszámolás: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő 

lejártát követő testületi ülésen. 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester:  a polgárőr egyesületnek 110.000 Ft összegű 

támogatást javasol.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

20/2019. (II. 13.) HATÁROZATA 

 

Ábrahámhegy Polgárőr Egyesület támogatásáról 
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Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás 

átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati 

rendelete (a továbbiakban: Ör.) alapján elhatározza, hogy az Ábrahámhegy Polgárőr 

Egyesületet (Székhely: 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.) (továbbiakban: Egyesület)  

egyszeri  110.000 Ft-tal, azaz  Egyszáztízezer forinttal támogatja.   

 

A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik az Egyesület pénztára javára.  

A támogatás célja: Az Egyesület működési kiadásainak támogatása 

A felhasználás határideje: 2019. december 31. 

Az Egyesület a támogatásról 2020. január 31.-ig köteles elszámolni. 

A támogatási cél kormányzati funkciója: 031060 Bűnmegelőzés 

 

Utasítja a polgármestert, hogy fenti támogatásról a Képviselő-testület döntésének megfelelő 

tartalommal kössön megállapodást az Egyesülettel, ami terjedjen ki az Ör. 4. § (2) 

bekezdésében meghatározottakra.  

Utasítja a polgármestert, hogy a megállapodás megkötését követően intézkedjen fenti összeg 

kifizetéséről. 

Utasítja a polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról 

számoljon be a Képviselő-testületnek. 

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi, polgármester 

Határidő:  

- a megállapodás megkötésére: 2019. március 31. 

- az összeg kifizetésére: a megállapodás megkötését követően, az abban foglaltak 

szerint 

- beszámolás: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő 

lejártát követő testületi ülésen. 

 

9.) Falugondnok továbbképzési tervének elfogadása  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: a falugondnok továbbképzési tervével 

kapcsolatosan javasolja a „A” verzió elfogadását, tehát az idei évben vegyen részt 

továbbképzésen.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

21/2019. (II. 13.) HATÁROZATA 
 

A falugondnoki szolgálat 2019. évi továbbképzési terve jóváhagyásáról   
 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselőtestülete a falugondnoki szolgálat 2019. évi 

továbbképzési tervét az alábbiak szerint jóváhagyja: 

Továbbképzésen részt vevő:  1 fő  (Vasáros Csaba falugondnok) 

Várható távolléti idő:   3 munkanap 

Helyettesítés rendje:   a helyettesítésről a polgármester gondoskodik 
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A továbbképzésre fordítható forrás: 40.000.-Ft 

Továbbképzési kötelezettségét teljesíti: várhatóan igen (a jelenlegi továbbképzési időszak 

2018. július 1-2020. június 30-ig tart, mely időszak alatt 60 pontot kell megszereznie) 

Utasítja a polgármestert, hogy a döntésről a falugondnokot tájékoztassa. 

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

Határidő: azonnal. 
 

10.) Településkapu kialakítására árajánlat elfogadása  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester:  a község Kővágóörs felőli elejére településkapu 

kialakításának tervezésére árajánlatot kértek, illetve kaptak bruttó 920.000 Ft összegben 

Süveges Csaba egyéni vállalkozótól. Javasolja az árajánlat elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

22/2019. (II. 13.) HATÁROZATA 

 

település-kapu tervezői ajánlatának elfogadásáról  

 

Kékkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Süveges Csaba (Hidegkút, Fő utca 

43.) egyéni vállalkozó beérkezett tervezői árajánlatát megismerte, azt megtárgyalta, az abban 

szereplő bruttó 920.000 Ft összeget elfogadja. A Képviselő-testület a fedezetet Kékkút 

Község Önkormányzata 2019.évi költségvetése terhére biztosítja.  

 

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

11.) Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési 

Önkormányzati Társulás 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: javasolja elfogadásra a társulás beszámolóját.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

23/2019. (II. 13.) HATÁROZATA 

 

Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési  

Önkormányzati Társulás 2018. évre szóló beszámolójának elfogadásáról 
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Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Észak-Balatoni Térség Regionális 

Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2018. évre szóló beszámolóját 

megismerte, és azt tudomásul veszi. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet értesíteni 

szíveskedjen. 

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi, polgármester 

Határidő: március 15.  

 

12.) Óvodai térítési díj rendelet véleményezése 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: kérdezi az aljegyző asszonyt, hogy ezen 

napirendhez kapcsolódóan van-e kiegészítés. 

 

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző: a szolgáltató benyújtotta árajánlatát a térítési 

díj emelésére. A társulás tanács február 15-i ülésén tárgyalja a térítési díj elfogadását.  

A következő lépésként pedig Kővágóörs Önkormányzata a rendelet módosítását elfogadja.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: javasolja a rendelet elfogadását. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

24/2019. (II. 13.) HATÁROZATA 

 

óvodai térítési díj rendelet véleményezéséről  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kővágóörs Község Önkormányzatának 

az óvodában nyújtott étkeztetés térítési díjáról és a gyermekétkeztetésben alkalmazható 

kedvezmény megállapításáról szóló rendelet tervezetet megismerte azt az előterjesztés szerint 

elfogadásra javasolja.  

 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy Kővágóörs község Polgármesterét a 

döntésről értesítse. 

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

Határidő: azonnal. 

 

13.) Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz Kft tulajdonában lévő 8254 Kékkút, Fő 

utca 5. szám alatti telephely zöldterületeinek éves parkfenntartása tárgyában 

szerződés kötése 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: a Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz Kft-vel 

javasolja az előterjesztésben szereplő parkfenntartási és zöldterület karbantartási szerződést 

megkötni 2019. április 1-től 2021. március 31-ig, tekintettel arra, hogy a cég megkereste az 
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önkormányzatot e feladatok ellátása tekintetében. Kérdezi, hogy van-e észrevétel, kérdés a 

szerződéssel kapcsolatban. Megállapítja, hogy nincsen, ezért javasolja elfogadásra. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

25/2019. (II. 13.) HATÁROZATA 

 

 Kékkút, Fő u. 5. szám alatti telephely zöldterületeinek éves parkfenntartása  

tárgyában kötött vállalkozási szerződésről 

 

Kékkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz 

Kft. tulajdonában lévő 8254 Kékkút, Fő utca 5. szám alatti telephely zöldterületeinek éves 

parkfenntartása tárgyában szerződést köt 2019. április 1-től 2021. március 31-ig, határozott 

időre.  

 

A Képviselő-testület a Szentkirályi-Kékkúti Ásványvíz Kft. kékkúti telephelye 

zöldterületeinek éves parkfenntartási munkálatok ellátására vonatkozó megbízását 1.960.000 

Ft + ÁFA/év összegért elfogadja. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

Határidő: folyamatos. 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: megköszöni a részvételt és az ülést 14:30 órakor 

bezárja.  

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi         Tóthné Titz Éva 

polgármester        jegyzőt helyettesítő aljegyző 
 


