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KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

Ikt.szám: Krs/996-14/2019. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. augusztus 26. napján 14:00 

órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: Kékkút Község Önkormányzat hivatali helyisége  

  

Jelen vannak:  

Kardosné Csaba Gyöngyi  polgármester 

Vasáros István   alpolgármester  

 

Tanácskozási joggal megjelent:  

Tóthné dr. 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 

 

88/2019. (VIII. 26.)  HATÁROZATA 

 

napirend elfogadásáról 

 

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

napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

1.) Településkép védelméről szóló rendelet módosítása  

                  Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

2.) Szennyvízelvezető viziközmű rendszer 2020-2034. évekre vonatkozó  

Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadása  

Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

3.) Helyi Választási Bizottságba tagok megválasztása  

Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

4.) Jutalmak megállapítása  

Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

5.) Magyar Falu Program keretében „tanya és falugondnoki szolgálat” támogatására 

pályázat benyújtása  

Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 
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1.) Településkép védelméről szóló rendelet módosítása  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: a településkép védelméről szóló rendet 

módosításával kapcsolatban megkapták az anyagot. Kérdezi, hogy ezzel kapcsolatosan van-e 

észrevétel.  

 

Tóthné dr. Titz Éva jegyzőt  helyettesítő aljegyző: adminisztratív okok miatt szükséges az 

előterjesztésben szereplő szakasz hatályon kívül helyezése. Ez a módosítás csak és kizárólag 

ezt az egy rendelkezést tartalmazza, ezért az egyeztető eljárások mellőzhetők.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: köszöni a kiegészítést, javasolja a rendelet 

módosítás elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta :  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

12/2019. (IX. 09.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

2.) Szennyvízelvezető viziközmű rendszer 2020-2034. évekre vonatkozó  

Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadása 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. elkészítette a 

Gördülő Fejlesztési Tervet, melyet javasol elfogadásra. 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

89/2019. (VIII. 26.)  HATÁROZATA 

 

Gördülő Fejlesztési Terv elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 22-26037-1-00101-11 MEKH 

kóddal rendelkező, DRV_S_224 számú, Kékkút szennyvízelvezető mű Ellátásért Felelőse a 

víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a Dunántúli Regionális 

Vízmű Zrt. (a továbbiakban: DRV Zrt.) által a 2020-2034. időszakra elkészített Gördülő 

Fejlesztési Terv beruházási és felújítási-pótlási tervrészét elfogadja, és a Gördülő Fejlesztési 

Tervben meghatározott, 2020. évre vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt.-től megrendeli. 

Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat aláírja. 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

Határidő: azonnal. 
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3.) Helyi Választási Bizottságba tagok megválasztása 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: kéri az Aljegyző Asszonyt, hogy a napirenddel 

kapcsolatosan nyújtson tájékoztatást.  

 

Tóthné dr. Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző: a Helyi Választási Bizottságoknak az 

önkormányzati választásokig tart a mandátuma. A jelenlegi tagoknak megköszönte a hivatal a 

munkáját és felkérték őket, hogy amennyiben a jövőt érintően nem áll fenn összeférhetetlenség 

vállalják-e a feladatot. Nyilván mivel kis településről van szó, az összeférhetetlenség sok 

személy esetében fennáll, de akiknél nem, azok vállalták és még plusz személyek felkeresésére 

került sor. A névsor alapján kéri a bizottság tagjainak a jóváhagyását, melyet ismertet.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester:  javasolja a bizottsági tagok elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

90/2019. (VIII. 26.)  HATÁROZATA 

 

A Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény 23. §-a szerint a Helyi Választási Bizottságba az alábbi tagokat és póttagokat 

választja:  

      Futó Hajnalka - tag 

      Futó Ilona - tag 

      Keszthelyi Enid - tag 

      Sári István - tag 

      Tóth József- tag 

       Futó Lajos - póttag 

      Kurányiné Gerencsér Anita - póttag  

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt helyettesítő aljegyzőt, hogy az érintetteket a 

döntésről értesítse.  

 

Felelős: Tóthné dr. Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző  

Határidő: azonnal 

 

4.) Jutalmak megállapítása 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: a polgármesteri jutalom megállapításánál jelzi 

érintettségét.  

 

Vasáros István alpolgármester: javasolja, hogy Kardosné Csaba Gyöngyi polgármestert a 

polgármesteri jutalom megállapítására vonatkozó döntéshozatalból ne zárja ki a testület. 
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Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

91/2019. (VIII. 26.)  HATÁROZATA 

 

döntéshozatalból való kizárásról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kardosné  Csaba Gyöngyi polgármestert a 

jutalom elbírálására vonatkozó döntéshozatalból, mint érintettet - polgármester  -   nem zárja 

ki.  

 

Vasáros István alpolgármester: a polgármester részére javasol megállapítani bruttó 673.092 

Ft összegű jutalmat.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

92/2019. (VIII. 26.)  HATÁROZATA 

 

A polgármester jutalmának megállapításáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kardosné Csaba Gyöngyi, társadalmi 

megbízatású polgármester részére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény 225/H.§-a és 225/K §-a alapján jutalmat állapít meg, melynek összege bruttó 

673.092 Ft. 

A jutalom összege a 2019. évi költségvetés tartalék keret terhére biztosított. 

 

A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert, hogy intézkedjen a polgármester jutalmának 

kifizetése iránt. 

 

Felelős: Vasáros István, alpolgármester 

Határidő: 2019. október 10. 

 

 Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: az alpolgármester úrnak is javasol jutalom 

megállapítását.  

 

Vasáros István alpolgármester: jelzi érintettségét a jutalom megállapítása vonatkozásában.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester:  javasolja, hogy az alpolgármestert ne zárják ki a 

jutalomra vonatkozó döntéshozatalból.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
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KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

93/2019. (VIII. 26.)  HATÁROZATA 

 

döntéshozatalból való kizárásról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Vasáros István alpolgármestert a jutalom 

elbírálására vonatkozó döntéshozatalból, mint érintett - alpolgármester  -   nem zárja ki.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester:  az alpolgármester úrnak 403.854 Ft összegű 

jutalom megállapítását javasolja.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

94/2019. (VIII. 26.)  HATÁROZATA 

 

Az alpolgármester jutalmának megállapításáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Vasáros István, társadalmi megbízatású 

alpolgármester részére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/H.§-

a és 225/K §-a alapján jutalmat állapít meg, melynek összege bruttó 403.854 Ft. 

 

A jutalom összege a 2019. évi költségvetés tartalék keret terhére biztosított. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen az alpolgármester jutalmának 

kifizetése iránt. 

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi, polgármester 

Határidő: 2019. október 10.  

 

6.) Magyar Falu Program keretében „tanya és falugondnoki szolgálat” támogatására 

pályázat benyújtása  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester:  a Magyar Falu Program keretében az önkormányzat 

szeretne pályázni falubusz cseréjére. Az önkormányzat 100 %-ban pályázati forrásból szeretné 

megvalósítani ezt a beszerzést és vállalja, hogy a fenntartási kötelezettség időszakára 

 CASCO-t köt. Javasolja, hogy aki a pályázat benyújtásával egyetért, kézfeltartással jelezze.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
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KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

95/2019. (VIII. 26.)  HATÁROZATA 

 

Magyar Falu Program keretében a „Falu- és tanyagondnoki szolgálat  

támogatása” pályázat benyújtásáról 

A Miniszterelnökséget vezető miniszter pályázatot hirdet a Magyar Falu Program kihirdetéséről 

szóló 1669/2018.(XII.10.) Korm. határozat „Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása” 

alprogramja alapján az önkormányzat tulajdonában lévő falubusz cseréje támogatására. 

A pályázat keretében Kékkút Község Önkormányzata az alábbi fejlesztést kívánja 

megvalósítani: 

Kékkút Község Önkormányzata tulajdonában lévő falubusz cseréje. 

A fejlesztés megvalósítását Kékkút Község Önkormányzata 100%-ban pályázati forrásból 

kívánja megvalósítani és vállalja, hogy a fenntartási kötelezettség időszakára CASCO 

biztosítást köt, ami nem számolható el a projekt terhére. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi, polgármester 

Határidő: 2019. szeptember 9. 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester:  megköszöni a részvételt és az ülést 14:15 órakor 

bezárja.  

 

K.m.f. 

 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi     Tóthné dr. Titz Éva 

polgármester           jegyzőt helyettesítő aljegyző  

 


