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KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

Ikt.szám: Krs/996-16/2019. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. október 01. napján 8:15 

órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal.  

  

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 

 

107/2019. (X. 01.)  HATÁROZATA 

 

napirend elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019.  október 01-i  nyilvános 

rendkívüli  ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

1.) Kékkút 9/1 és 9/2 hrsz-ú ingatlanon lévő önkormányzati  

     épületek (bolt, önkormányzat) felújítása  

     Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

 

2. ) Kékkút, Fő utca 4. szám alatti tetőtéri helyiség bérleti  

      szerződésének meghosszabbítása  

      Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

 

1.) Kékkút 9/1 és 9/2 hrsz-ú ingatlanon lévő önkormányzati épületek (bolt, 

önkormányzat) felújítása  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: elmondja, hogy az időjárásra tekintettel szeretnék 

az önkormányzati épületek külső felújítását minél előbb elkezdeni. A kivitelezési munkálatokra 
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a Folyondár 2008 Kft-től kaptak árajánlatot a bolt épület vonatkozásában bruttó 1.498.600 Ft 

összegben. Javasolja az árajánlat elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

108/2019. (X. 01.)  HATÁROZATA 

 

8254 Kékkút, 9/1. hrsz-ú önkormányzati tulajdonban 

 lévő ingatlanon lévő épület felújításáról 

 

Kékkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 8254 Kékkút, 9/1. helyrajzi számú 

Kékkút Község Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanon lévő boltként funkcionáló 

épületet felújítja. 

A beruházás finanszírozására szükséges forrás Kékkút Község Önkormányzata 

költségvetésében rendelkezésre áll. 

 

A Képviselő-testület a bruttó 1.498.600 Ft összegű árajánlatot elfogadja, a munka elvégzésére 

megbízza a Folyondár 2008 Kft.-t. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy a megbízási szerződést aláírja. 

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

Határidő: folyamatos. 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: az önkormányzati épület  külső és belső felújítása 

vonatkozásában javasolja az árajánlat elfogadását  bruttó 3.975.100 Ft  összegben. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

109/2019. (X. 01.)  HATÁROZATA 

 

8254 Kékkút, 9/2. hrsz.-ú önkormányzati tulajdonban lévő 

 ingatlanon lévő épület felújításáról 

 

Kékkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 8254 Kékkút, 9/2. helyrajzi számú 

Kékkút Község Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanon lévő önkormányzati épületet 

felújítja. 

A beruházás finanszírozására szükséges forrás Kékkút Község Önkormányzata 

költségvetésében rendelkezésre áll. 

 

A Képviselő-testület a bruttó 3.975.100 Ft összegű árajánlatot elfogadja, a munka elvégzésére 

megbízza a Folyondár 2008 Kft.-t. 
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy a megbízási szerződést aláírja. 

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

2.) Kékkút, Fő utca 4. szám alatti tetőtéri helyiség bérleti szerződésének 

meghosszabbítása 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: Traub Pál kérelemmel fordult az önkormányzathoz, 

hogy  9/1 helyrajzi számú ingatlanban az általa bérelt helyiségre vonatkozó  szerződést 2020. 

április 30-ig hosszabbítsa meg. A bérleti szerződés meghosszabbításának nincsen akadálya, 

ezért javasolja azt elfogadásra. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

110/2019. (X. 01.)  HATÁROZATA 

 

  8254 Kékkút, Fő u. 4. szám alatti (9/1. hrsz.) ingatlanban lévő lakás céljára szolgáló 

helyiségekre vonatkozó bérleti szerződés módosításáról 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi és hozzájárulását adja, 

hogy Traub Péter Pál és Kékkút Község Önkormányzata között létrejött, (2018.04.01. napjától 

hatályban lévő) 8254 Kékkút, Fő u. 4. szám alatti (9/1. hrsz) ingatlanban levő lakás céljára 

szolgáló helyiségre (tetőtérben lévő egy és egy fél szoba) vonatkozó, határozott idejű bérleti 

szerződés meghosszabbításra kerüljön 2020. április 30-ig.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés módosításának 

aláírására, valamint felkéri, hogy a döntésről Traub Péter Pál Bérlőt értesítse. 

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

Határidő: folyamatos. 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: ebben a ciklusban ez az utolsó ülés, megköszöni 

mindenkinek a  munkáját és az ülést 8:25 órakor bezárja.  

 

K.m.f. 

 

 

 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi      Tóthné dr. Titz Éva 

polgármester         aljegyző 

 

 

 


