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KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. július 14. napján 09:30 órai 

kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal  

  

Jelen vannak:  

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

Vasáros Csaba alpolgármester 

Lájer Teréz képviselő 

 

Tanácskozási joggal megjelent: 

dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző 

 

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 

polgármester, illetve az alpolgármester jutalmazásával.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

30/2021. (VII. 14.) HATÁROZATA 

 

napirend elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2021. július 14-i ülésének napirendjét az 

alábbiak szerint elfogadja:  

1.) 2021. évi falunap költségei  

2.) Magyar Falu Program keretében a „Felelős állattartás elősegítése” pályázat benyújtása 

3.) Önkormányzata tulajdonában lévő, Fő u. 4. szám alatti ingatlanon lévő tetőtéri apartmanok 

közmű hálózata felújítására vonatkozó árajánlatok elbírálása 

4.) Polgármester és alpolgármester jutalmazása  

 

1.) 2021. évi falunap költségei  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: a pandémia miatt a tavalyi évben sajnos nem tudtak 

falunapot tartani és az idei évben arra gondoltak, hogy legyen egy kicsit nívósabb ez az 

összejövetel. Tekintettel arra, hogy minden drágult, emelkedett ezért javasol 3,5 millió forintot 

biztosítani erre a rendezvényre.  
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Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

31/2021. (VII. 14.) HATÁROZATA 

 

A 2021. évi falunap költségeiről 

  

Kékkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy a 2021. évben 

tartandó falunap költségeire bruttó 3.500.000 Ft-ot, azaz bruttó hárommillió-ötszázezer forintot 

biztosít.  

Felhatalmazza a polgármestert a keret terhére való kötelezettségvállalásra.  

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi, polgármester  

Határidő: 2021. augusztus 14.  

 

2.) Magyar Falu Program keretében a „Felelős állattartás elősegítése” pályázat 

benyújtása 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: pályázat benyújtására lenne lehetőség a felelős 

állattartás elősegítése céljából, mely magában foglalja a kisállatok ivartalanítását, veszettség 

elleni védőoltását, transponderrel való ellátását. A felmérés alapján a településen lenne rá igény, 

Dr. Szabó Bélával felvették a kapcsolatot, aki vállalná ezeknek a feladatoknak a véghezvitelét. 

Kérdezi a testületet, hogy támogatják-e azt, hogy ezen a pályázaton az önkormányzat induljon.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

32/2021. (VII. 14.) HATÁROZATA 

 

Magyar Falu Program keretében a  

„Felelős állattartás elősegítése” pályázat benyújtásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy pályázatot nyújt be a 

Magyar Falu Program keretében az MFP-FAE/2021 (Felelős állattartás elősegítése) azonosító 

számú kiírásra 642. 850 Ft összegre.  

Felkéri a polgármestert, hogy kössön megbízási szerződést a beavatkozások elvégzésére dr. 

Szabó Béla állatorvossal (8254 Kővágóörs, Jókai út 37., adószám: 50232060-2-39), és 

gondoskodjon a pályázat benyújtásáról. 
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3.) Önkormányzata tulajdonában lévő, Fő u. 4. szám alatti ingatlanon lévő tetőtéri 

apartmanok közmű hálózata felújítására vonatkozó árajánlatok elbírálása 
 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: a tetőtéri apartmanok kialakítása során felmerült, 

hogy szükséges az elektromos-, szennyvíz- és vízhálózat fejlesztése azért, hogy elbírja majd az 

apartman forgalmát. Erre a beruházásra bekért három árajánlatot, melyek közül a legkedvezőbb 

a Folyondár 2008 KFt ajánlata, ami 3.350.000 Ft + ÁFA összegű. Javasolja ezt árajánlatot 

elfogadásra.  

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

33/2021. (VII. 14.) HATÁROZATA 

 
Kékkút Község Önkormányzata tulajdonában lévő,  

Fő u. 4. szám alatti ingatlanon lévő tetőtéri apartmanok  
közmű hálózata felújítására vonatkozó árajánlatok elbírálásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában lévő, Fő u. 

4. szám alatti ingatlanon lévő tetőtéri apartmanok belső elektromos hálózata, víz- és 

szennyvízhálózata felújítása és a gázvezeték megosztása vonatkozásában elfogadja a Folyondár 

2008 Kft. (8227 Felsőörs, Fenyves u. 4.) 3.350.000 Ft + ÁFA, összesen: 4.254.500 Ft összegű 

árajánlatát. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozó értesítésére és a vállalkozói 
szerződés megkötésére.  
 
 
Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 
Határidő: haladéktalanul  
 
4.) Polgármester és alpolgármester jutalmazása  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: javasolja az Alpolgármester Úr jutalmazását, ez 

2019. év óta nem történhetett meg, közbe lépett a pandémia azáltal sem, a hatáskört személye 

gyakorolta, de a testület ugyanúgy részt vett a  feladatokban, a háttérbe segítették munkáját. 

Erre tekintettel 6 havi tiszteletdíjat javasol számára jutalom formájában.  

 

Vasáros Csaba alpolgármester: jelzi a döntéshozatalban való érintettségét.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: javasolja az alpolgármester döntéshozatalból való 

kizárását.  

 

 

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 

 

34/2021. (VII. 14.) HATÁROZATA 

 

döntéshozatalból történő kizárásról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Vasáros Csaba alpolgármestert a jutalom 

megállapítására vonatkozó döntéshozatalból kizárja.  

 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: javasolja az Alpolgármester Úr részére bruttó  

807.708 Ft  jutalom megállapítását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

35/2021. (VII. 14.) HATÁROZATA 

 

Az alpolgármester jutalmának megállapításáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Vasáros Csaba, 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 807.708 Ft. 

 

A jutalom összege a 2021. 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: azonnal. 

 

Vasáros Csaba alpolgármester: a Polgármester Asszony részére javasol jutalom 

megállapítását 6 havi illetmény összegében, mivel másfél éve a COVID-19 vírus kapcsán is 

helyt áll, mindent megtesz a falu érdekében, mindent elintéz, jó gazdaként irányítja a települést,  

bárki jöhet hozzá kéréssel, panasszal igyekszik a problémákat orvosolni.  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: jelzi a döntéshozatalban való érintettségét. 

 

Vasáros Csaba alpolgármester: javasolja a Polgármester Asszony döntéshozatalból való 

kizárását. 
 

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 

 

36/2021. (VII. 14.) HATÁROZATA 

 

döntéshozatalból történő kizárásról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kardosné Csaba Gyöngyi polgármestert a 

jutalom megállapítására vonatkozó döntéshozatalból kizárja.  
 

Vasáros Csaba alpolgármester: javasolja a Polgármester Asszony részére bruttó 1.795.200    

Ft összegű jutalom megállapítását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

37/2021. (VII. 14.) HATÁROZATA 

 

A polgármester jutalmának megállapításáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

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

§-a és 225/K §-a alapján jutalmat állapít meg, melynek összege bruttó 1.795.200  Ft. 

 

A jutalom összege a 2021. évi költségvetés tartalék keret terhére biztosított. 

 

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

kifizetése iránt. 

 

Felelős: Vasáros Csaba, alpolgármester 

Határidő: azonnal. 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: megköszöni a részvételt és az ülést 9:45 órakor 

bezárja.  

 

K.m.f. 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi      dr. Szabó Tímea 

polgármester                 címzetes főjegyző  


