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KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

Ikt.szám: Krs/996-13/2019. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. július 23. napján 14:00 órai 

kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános rendkívüli 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  

 

Papp Zoltán települési főépítész 

 

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, illetve kiegészíteni 

a Magyar Közút tulajdonában lévő traktor tárolásának engedélyezésével.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

82/2019. (VII. 23.)  HATÁROZATA 

 

napirend elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. július 23-i  nyilvános ülés 

napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

1.) Településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök elfogadása  

            Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

 

2.) Kékkút 26 helyrajzi számú országos közút területén nyílt csapadékvíz  

elvezető zárttá tétele, gépjármű várakozóhely kialakítása    

Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

 

3.) Szociális tűzifa vásárláshoz pályázat benyújtása  

Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 
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4.) Traktor tárolásának engedélyezése  

Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

 

1.) Településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök elfogadása  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: a részletes anyagot ezen napirenddel kapcsolatosan 

megkapták. Kérdezi a főépítész urat, hogy van-e a napirend vonatkozásában hozzászólása.  

 

Papp Zoltán főépítész: ahogy ismeri az előre haladó jogalkotási folyamatokat az országban, 

az ilyen kis települések nem kapnak majd támogatást a HÉSZ megalkotására. Nagyon örül, 

hogy a nem létező HÉSZ most pótlásra került. Volt szerencséje, igaz nem ő volt a rendezési 

tervhez kijelölt, felkért főépítész, hanem Hornyák Attila kolléga, de a Bárdosi Andreáék révén 

megismerhette az anyagokat menet közben is.  Egy olyan volt, amire kifejezetten felhívta a 

figyelmet, ez pedig ami már Kékkútnak egy régi története, hogy a műemléki védett környezetet 

a tranzit forgalom próbálja kímélni. Szerinte ez a rendezési terven nagyon jó javaslat, ami 

szerepel, tehát meglévő útnyomra kerül. Azért fontos ez a tényhelyzet, mert így várhatóan reális 

megvalósíthatóság útjára léphet. Annyit tud mondani, nyilván a testület jobban ismeri és 

tájékozottabb, hogy szervezés alatt áll egy Káli-medence Fejlesztési Társaság, ahol szintén fő 

program pont a közlekedés, a közlekedés kerékpáros oldala és ez a fajta tehermentesítő oldala. 

Ahogy látta a Helyi Építési Szabályzatot, nagyon korrekt és a legkorszerűbb elvek szerinti, 

nyilvánvalóan az új OTÉK szerinti megoldással. Másoknak teljes felülvizsgálatot kell 

megtenni, Kékkút egy kicsit már előbbre van és azért örül ennek, mert olyan értékei vannak 

Kékkútnak és olyan az elhelyezkedése, hogy a településképi rendelet nem pótolja a HÉSZ-t. 

Tisztelettel és szakmai becsülettel mondhatja, hogy támogathatónak látja és kéri a testületet, 

hogy fogadja el.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: köszöni a kiegészítést. Az állami főépítész záró 

szakmai véleménye is egyetértő, javasolja a településfejlesztési koncepciót elfogadásra.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

83/2019. (VII. 23.)  HATÁROZATA 

 

Kékkút Településfejlesztési koncepciójának elfogadásáról  

 

Kékkút község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerinti 

Településfejlesztési koncepciót elfogadja és jóváhagyja.  

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a jelen településfejlesztési 

koncepció elfogadásáról szóló határozat közzétételéről. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester. 
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Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: javasolja elfogadni a településszerkezeti terv 

megállapítását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

84/2019. (VII. 23.)  HATÁROZATA 

 

Kékkút Településszerkezeti tervének megállapításáról  

 

Kékkút község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. §-ban foglaltak alapján, a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, 

valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a 

továbbiakban: Étv.)  6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Kékkút 

Településszerkezeti Tervéről az alábbi döntést hozta: 

 

1. Kékkút közigazgatási területére vonatkozóan elfogadja és jóváhagyja: 

 

a) jelen határozat 1. mellékletét: Kékkút Településszerkezeti Tervének leírása,  

b) jelen határozat 2. mellékletét: A településszerkezeti tervlap 1:10000.  

 

2.  A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a jelen 

településszerkezeti terv elfogadásáról szóló határozat közzétételéről.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: javasolja elfogadásra a Helyi Építési Szabályzatról 

szóló rendeletet.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

11/2019. (VII. 31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 

Kékkút község Helyi Építési Szabályzatáról 

 

2.) Kékkút 26 helyrajzi számú országos közút területén nyílt csapadékvíz  

elvezető zárttá tétele, gépjármű várakozóhely kialakítása    

 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: kértek egy árajánlatot a Folyondár 2008 Kft-től, 

valamint a Magyar Közúttól egy helyszíni szemlét, amit várhatóan a közel jövőben 
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megtartanak. Úgy javasolja elfogadni az árajánlatot, hogy a megfelelő dokumentáció 

birtokában állnak neki a munkálatoknak.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

85/2019. (VII. 23.)  HATÁROZATA 

 

8254 Kékkút, 26. hrsz.-ú országos közút ingatlanon nyílt vízelvezető zárttá tételéről, 

gépjármű várakozóhelyek kialakításáról 

 

Kékkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza a 8254 Kékkút, 26. 

helyrajzi számú kivett országos közút művelési ágú ingatlanon lévő nyílt vízelvezető zárttá 

tételét, valamint gépjármű várakozóhelyek kialakítását. 

 

A beruházás finanszírozására szükséges forrás Kékkút Község Önkormányzata 

költségvetésében rendelkezésre áll. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-től, 

mint az országos közút kezelőjétől a hozzájárulást kérje meg. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a beruházás engedélyezési eljárásának 

lefolytatására, az ahhoz szükséges tervek elkészíttetésére. 

A Képviselő-testület  a kivitelezésre  a 3.400.000 Ft+ÁFA összegű árajánlatot elfogadja úgy, 

hogy a szükséges engedélyek birtokában a munka elvégzésére megbízza a Folyondár 2008  

Kft.-t. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kivitelezésre és a szükséges tervek 

elkészíttetésére a megbízási szerződést aláírja. 

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

Határidő: folyamatos. 

 

 

3.) Szociális tűzifa vásárláshoz pályázat benyújtása 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: az önkormányzat 6 m3 fára pályázathat, az önrész 

7.620 Ft és a szállítási költséget az önkormányzat vállalja. A lakosság támogatása érdekében 

javasolja, hogy nyújtsák be a pályázatot.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
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86/2019. (VII. 23.)  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 6 m³ mennyiségben kemény 

lombos tűzifára, melyhez a szükséges önerőt összesen 7.620 Ft (6.000 Ft+ Áfa) összegben 

biztosítja.  

 

Kékkút Község Önkormányzata tudomásul veszi, hogy a tűzifa szállításából származó 

költségek az önkormányzatot terhelik.  

A pályázatban vállalt önerőt és a szállítás költségeit a Képviselő-testület Kékkút Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 

rendeletében meghatározott tartalékkerete terhére biztosítja.  

A Képviselő-testület a pályázati adatlap tartalmával, az abban foglalt nyilatkozattal egyetért.  

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete kijelenti, hogy a szociális célú tűzifa 

juttatásban részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.  

 

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

benyújtására. 

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi, polgármester 

Határidő: 2019. augusztus 1. 

 

4.) Traktor tárolásának engedélyezése 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: megkeresés érkezett  a Magyar Közút tulajdonát 

képező traktor tárolása vonatkozásában tekintettel arra, hogy a traktort vezető személy kékkúti 

lakos és a munkavégzés könnyebbsége érdekében egyszerűbb lenne, ha a munkanap végeztével 

a traktor az önkormányzat  udvarán parkolhatna és minden reggel onnan tudna indulni és így a 

sofőrnek nem kell minden  nap Tapolcára beutazni a jármű felvétele miatt. Javasolja a tárolás 

engedélyezését 2019. augusztus 1-től 2019.  december 31-ig.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

87/2019. (VII. 23.)  HATÁROZATA 

 

traktor tárolásának engedélyezéséről  

 

Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Közút Nonprofit Zrt tulajdonát 

képező YFU-501 forgalmi rendszámú traktor tárolását 2019. augusztus 1. napjától 2019.  
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december 31. napjáig Kékkút Község Önkormányzat tulajdonát képező 8254 Kékkút, Fő utca 

10. szám alatti önkormányzati épület zárt udvarán térítésmentesen engedélyezi.  

 

Felhatalmazza a polgármestert a gépjármű tárolásával kapcsolatos megállapodás aláírására. 

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

Határidő: 2019. augusztus 01.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: megköszöni a részvételt és az ülést 14:20 órakor 

bezárja.  

 

K.m.f. 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi      Tóthné Titz Éva 

polgármester       jegyzőt helyettesítő aljegyző 

 


