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KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. október 28. napján 09:00 

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 határozatképes. A meghívóban szereplő napirendet javasolja kiegészíteni a 

falugondnoki gépjármű értékesítése ponttal.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

80/2020. (X. 28.) HATÁROZATA 

 

napirend elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. október 28-i ülés napirendjét az 

alábbiak szerint elfogadja: 

 

1.) Szociális célú tűzifa juttatásról rendelet alkotása  

      Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester  

 

2.) Tapolca város tagfelvételi kérelme a Tapolca Környéki  

      Önkormányzati Társulásba  

      Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

 

3.) Csatlakozás a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Főváros   

     programsorozathoz 

     Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

 



2 
 

4.) Kővágóörsi óvoda udvari játékainak cseréje  

     Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

 

5.) Falugondnoki gépjármű értékesítése 

 

 

1.) Szociális célú tűzifa juttatásról rendelet alkotása  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: minden évben van lehetőség a falu lakóinak a 

szociális célú tűzifa igénybevételére. Az előterjesztést megkapta a testület, melyben szereplő 

rendelet tervezetet javasolja elfogadásra.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:   

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

14/2020. (X. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 

a szociális célú tűzifa juttatásról 

 

 

2.) Tapolca város tagfelvételi kérelme a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulásba  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: az előterjesztést e napirend vonatkozásában is  

megkapták. A társulási ülésen a települések nem támogatták Tapolca tagfelvételi kérelmét. 

Tapolca 2014. évben önként kilépett a társulásból, a hozzájárulások lakosságarányosan 

történnek, a társulás tagtelepülései tartanak attól, hogy Tapolca város lakossága elég nagy a 

környező településekhez képest, így szeretnének a továbbiakban is Tapolca nélkül dolgozni. 

Javasolja, hogy a társulási megállapodás tagfelvétellel kapcsolatos módosítására vonatkozó 

javaslatot ne támogassa a testület.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

81/2020. (X. 28.) HATÁROZATA 

 

Tapolca Város tagfelvételi kérelmének elfogadásáról 

 

A Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca Városa Önkormányzat 

Képviselő-testülete 56/2020.(VI.29.) számú határozatába foglalt kérelme alapján a tagok közé 

nem kívánja felvenni, a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 

tagfelvétellel kapcsolatos módosítására vonatkozó javaslatot nem támogatja. 

 

Felkéri a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a döntésről szóló határozatot haladéktalanul 

küldje meg a Társulás elnökének.  
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Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

Határidő : azonnal  

 

3.) Csatlakozás a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa 

programsorozathoz 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: a napirenddel kapcsolatos anyagot megkapta a 

testület, melyet javasol elfogadásra, mert nagyon sok program lehetőség van, és csak úgy 

tudnak akár pályázni ezekhez a programokra, vagy részt venni ezeken a programokon, ha az 

önkormányzat csatlakozik ehhez a programsorozathoz. A programhoz való csatlakozás fizetési 

kötelezettséggel jár lakosságarányosan,  amely éves szinten 1 euró/év/fő,  mely összeg a 3 év 

alatt még a 100.000 Ft-ot sem éri el. Az önkormányzat számára mindenképpen nagyobb 

lehetőséget biztosítana, ha élnének a csatlakozási lehetőséggel.  

 

Lájer Teréz képviselő: egyetért a csatlakozással.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: javasolja a csatlakozás elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

82/2020. (X. 28.) HATÁROZATA 

 

a Veszprém-Balaton 2023 Európa kulturális fővárosa program 

által gondozott regionális együttműködéshez való csatlakozásról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Csatlakozás a „Veszprém-

Balaton 2023 Európa kulturális fővárosa” program által gondozott regionális 

együttműködéshez, amely célja a programban biztosított pályázati lehetőségeken való 

részvétel, a programokhoz való csatlakozás feltételeinek biztosítása” című előterjesztést, amely 

után az alábbi döntést hozza:  

 

I. Csatlakozni kíván a Veszprém-Balaton 2023 Európa kulturális fővárosa program által 

gondozott regionális együttműködéshez. 

 

II. Felhatalmazza a polgármestert az Veszprém-Balaton 2023 Zártkörűen Működő 

Részvénytársasággal (székhely: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.) és a Veszprém-Balaton Régió 

Kultúrájáért Közalapítvánnyal (székhely: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.) kötendő háromoldalú 

együttműködési megállapodás aláírására.   

 

III. A képviselő-testület vállalja, hogy 2021., 2022. és 2023. évekre vonatkozóan a tárgyévi 

lakosságszám alapján az 1 euró/fő hozzájárulást az együttműködési megállapodásban foglalt 

ütemterv szerint a Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány részére megfizeti.  

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a végleges megállapodás elkészítéséhez 

szükséges adatokat, valamint a határozatot a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. részére küldje meg.  

https://www.opten.hu/cegtar/cimlista/?caddrsearch=2%3B202902A&caddrnovalchk=1&caddrsite=0
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Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

4.) Kővágóörsi óvoda udvari játékainak cseréje  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: az óvoda társulás ülésén kiderült, hogy az óvoda 

pályázott udvari játékokra, de támogatást nem kaptak. Tekintettel arra, hogy társulásban vannak 

Kővágóörssel, így nagyon jó lenne, ha tudnák támogatni a játékok cseréjét, bár a településről 

nincsen óvodás, de várhatóan lesz majd. Az előterjesztés mellékletét képezi az udvari játék 

árajánlata, melyet javasol elfogadásra, azért, hogy a gyermekeknek biztonságosabb legyen a 

kinti játék lehetősége. Javasolja, hogy a testület biztosítsa a társulás számára az udvari játék 

költségét.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

83/2020. (X. 28.) HATÁROZATA 

 

A Kővágóörsi Óvoda udvarára gyermekjáték biztosításáról 

  

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Kővágóörsi Óvoda 

udvarára egy darab „csúszdaállvány hintával” gyermekjáték beszerzéséhez a játék árát, 

valamint a szállítás költségét, összesen bruttó 417.830 Ft-ot (az Udvari Játék Kft-től kapott, 

UDV2-AR-1008640 számú árajánlat alapján) a Kővágóörs és Kékkút Községek Óvodai 

Nevelést Biztosító Intézményfenntartó Társulás részére biztosít.  

Felkéri a polgármester asszonyt, hogy gondoskodjon a pénzösszeg átadásáról. 

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi, polgármester  

Határidő: 2020. november 15.  

 

5.) Falugondnoki gépjármű értékesítése 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: az önkormányzatnak sikerült az új falubuszt 

megkapni és kettő buszt fenntartani nem szeretnének tekintettel arra, hogy a falu lakossága nem 

olyan jelentős, hogy érdemes lenne. Így javasolja a régi busz értékesítését. 

 

Lájer Teréz képviselő: egyetért az értékesítéssel, nincsen rá szükség. 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: javasolja olyan szándéknyilatkozat kinyilvánítását, 

hogy a gépjármű értékesítését a testület elhatározza.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
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KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

84/2020. (X. 28.) HATÁROZATA 

 

gépjármű értékesítésre vonatkozó szándéknyilatkozat elfogadásáról  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja szándékát a LNJ-132 

forgalmi rendszámú, Volkswagen Transporter típusú falugondnoki gépjármű értékesítése 

vonatkozásában.   

 

Felkéri a polgármestert a gépjármű értékelés elkészíttetésére.  

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi, polgármester  

Határidő: haladéktalanul 

 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: megköszöni a részvételt és az ülést 9:10 órakor 

bezárja. 

 

K.m.f. 

 

 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi      dr. Szabó Tímea 

    polgármester          jegyző 

 

 

 
 


