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KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. január 14. napján 14:00 órai 

kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: Kékkút Község Önkormányzat hivatali helyisége 

  

Jelen vannak:  

Kardosné Csaba Gyöngyi  polgármester 

Vasáros Csaba   alpolgármester 

Lájer Teréz    képviselő 

 

Tanácskozási joggal megjelent: 

 

Dr. Szabó Tímea jegyző  

 

A jegyzőkönyvet készítette: Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető 

 

 

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

testület teljes létszámban jelen van, így határozatképes. Elmondja, hogy a rendkívüli ülés 

sürgősséggel telefonon került összehívásra tekintettel arra, hogy a Magyar Falu Program 

pályázat keretében elnyert falugondnoki gépjármű vásárlásáról dönteni szükséges. Javasolja e 

tárgyú napirend elfogadását.  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

1/2020. (I. 14.)  HATÁROZATA 

 

napirend elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. január 14-i nyilvános ülés 

napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

 

1.) Falugondnoki gépjármű vásárlása  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: tájékoztatja a testületet, hogy köztudott az a tény, 

mely szerint a Magyar Falu Program keretében „Falu- és tanyagondnoki szolgálat  

támogatása” címen falubusz csere vonatkozásában pályázatot nyújtottak be az ősz folyamán. 

Ezen pályázaton támogatásban részesült Kékkút Önkormányzata, mely kapcsán ismerteti a 

Marsal Kft árajánlatát Opel Vivaro Combi L típusú gépjármű vonatkozásában, melynek ajánlati 
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ára bruttó 11.373.847 Ft. Javasolja, hogy a képviselő-testület hagyja jóvá az árajánlatot, és 

hatalmazza fel a gépjármű megvásárlására.  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

2/2020. (I. 14.)  HATÁROZATA 

 

falugondnoki gépjármű vásárlásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a  Marsal Kft (8448 Ajka-Bakonygyepes, 

Forrás u. 11.) árajánlatát az Opel Vivaro Combi L típusú falugondnoki gépjármű 

vonatkozásában bruttó 11.373.847 Ft összegben elfogadja. 

 

Felhatalmazza a polgármestert a gépjármű megvásárlásának lebonyolítására.  

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester:  megköszöni a részvételt, és az ülést 14:10 órakor 

bezárja.  

 

K.m.f. 

 

 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi       dr. Szabó Tímea 

polgármester               jegyző 

 

 

 
 


