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KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

Ikt.szám: Krs/996-12/2019. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. június 26. napján 10:00 

órai kezdettel megtartott nyilvános rendkívüli üléséről.  

 

Az ülés helye: Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal  

 

Jelen vannak:  

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. Javasolja a meghívó szerinti napirend elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

80/2019. (VI. 26.)  HATÁROZATA 

 

2019. június 26-i rendkívüli nyilvános ülés 

 napirendjének elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. június 26-i nyilvános ülés 

napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

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

módosításának elfogadása 

            Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

 

      2.) Háziorvosi tevékenység helyettesítéssel történő ellátására kötött  

           vállalkozói szerződés módosítása  

           Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 
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1.) Településkép védelméről szóló 4/2018. (V.10.) önkormányzati rendelet    

módosításának elfogadása 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester:  a kormányhivatal törvényességi észrevételére 

tekintettel a településképi rendelet módosítási folyamata lezajlott. A Város és Ház Bt a 

törvényességi felhívásban megfogalmazott jogszabálysértéséket felülvizsgálta, a lakossági 

fórum megtartásra került a szakmai vélemények megérkeztek. A napirenddel kapcsolatos teljes 

anyagot kézhez kapták. Kérdezi, hogy van-e észrevétel. Megállapítja, hogy nincsen, ezért 

javasolja elfogadásra a rendelet módosítást.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

10/2019. (VII. 10.) önkormányzati rendelete 

 

a településkép védelméről szóló 4/2018. (V.10.)  

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

2.) Háziorvosi tevékenység helyettesítéssel történő ellátására kötött  

vállalkozói szerződés módosítása 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: a háziorvos vonatkozásában a májusban hozott 

64/2019. (V. 14.) számú határozatot vissza kell vonni és a szerződés egy évre, határozott időre 

2020. június 30-ig lenne megkötve. 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 ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

81/2019. (VI. 26.)  HATÁROZATA 

 

A háziorvosi tevékenység helyettesítéssel történő ellátására kötött  

vállalkozói szerződés módosításáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 64/2019. (V. 14.) számú határozatát 

visszavonja és helyette az alábbi döntést hozza: 

 

A Képviselő-testület tudomásul veszi és hozzájárulását adja, hogy a Kővágóörs – Kékkút – 

Salföld háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátására a 2019. június 30-ig megbízott 
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KIRÁLY Gyógyító Betéti Társaság szerződése módosításra kerüljön, amely további 1 év 

határozott időre kerülne meghosszabbításra, 2020. június 30-ig. 

 

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

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi, polgármester 

Határidő: azonnal. 

 

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

bezárja. 

 

K.m.f. 

 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi      Tóthné Titz Éva 

polgármester       jegyzőt helyettesítő aljegyző 

 

 

 

 
 


