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KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

Ikt.szám: Krs/996-9/2019. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. június 12. napján 14:00 

órai kezdettel megtartott közmeghallgatásáról (lakossági fórum). 

 

Az ülés helye: Kékkút Kultúrház 

 

Jelen vannak:  

Kardosné Csaba Gyöngyi  polgármester 

Vasáros István   alpolgármester  

 

Tanácskozási joggal megjelent:  

Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző  

 

Város és Ház BT részéről: Bárdosi György tervező  

 

A jegyzőkönyvet készítette: Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető 

 

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

testület határozatképes. Javasolja a meghívóban szereplő napirendet elfogadni, mely a 

településképi rendelet módosításának partnerségi véleményezése.   

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

73/2019. (VI. 12.)  HATÁROZATA 

 

2019. június 12-i közmeghallgatás napirendjének elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. június 12-i  közmeghallgatás 

napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

1.) Településkép védelméről szóló 4/2018. (V. 10.) önkormányzati rendelet módosítása  

– partnerségi véleményezés 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: megállapítja, hogy lakossági résztvevő nem jelent 

meg a mai közmeghallgatáson. 

 Bárdosi György tervező: kérdezi,  hogy polgármester asszony, illetve alpolgármester úr 

szükségesnek tartja-e a rendelet módosítás ismertetését.  
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Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester:  a rendelet módosítás tervezetét a testület előzetesen 

megkapta, azt részletesen átbeszélte, megismerte, a törvényességi észrevételben foglaltak 

figyelembevételével módosítása, javítása, illetve felülvizsgálata megtörtént, így nem tartja 

szükségesnek annak ismertetését. Vélemények megküldésére június 20-ig van még lehetőség. 

Javasolja a rendelet tervezet elfogadását, illetve véleményezésre bocsátását.  

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

74/2019. (VI. 12.)  HATÁROZATA 

 

településkép védelméről szóló 4/2018. (V. 10.) önkormányzati rendelet 

 módosításának véleményezéséről 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 4/2018. 

(V. 10.) önkormányzati rendelet módosításának tervezetét megismerte azt a partnerségi 

egyeztetésben résztvevők számára véleményezésre bocsátja.  

 

Határidő: 2019. június 20. 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester:  megköszöni a részvételt a közmeghallgatást 14:15 

órakor bezárja.  

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi                                                         Tóthné Titz Éva 

polgármester  jegyzőt helyettesítő aljegyző 

 

 

 

 

 

 

 
 


