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KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. július 30. napján 11:30 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 3 fővel határozatképes. Javasolja a meghívóban szereplő napirend kiegészítését a  

Határtalan Hangok Közhasznú Alapítvány kérelmével az önkormányzati tulajdonú ingatlan 

bérbevétele vonatkozásában.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

38/2021. (VII. 30.) HATÁROZATA 

 

napirend elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2021. július 30-i ülésének napirendjét az 

alábbiak szerint elfogadja:  

1.) Szociális célú tűzifa vásárláshoz pályázat benyújtása 

2.) Szennyvízelvezető viziközmű rendszer 2022-2036. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési 

Tervének elfogadása 

3.) Kékkút, Fő u. 4. szám alatt kialakított vendégszobák kiadási árának meghatározása 

4.) Kékkút 307 helyrajzi számú ingatlanra átemelő szivattyú telepítése 

5.) Határtalan Hangok Közhasznú Alapítvány kérelme önkormányzati tulajdonú ingatlan 

bérbevételére  
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1.) Szociális célú tűzifa vásárláshoz pályázat benyújtása 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: minden évben él ezzel a pályázati lehetőséggel az 

önkormányzat. Az idei évben 4 m3 fára tudna pályázni az önkormányzat, az önerő 5.080 Ft 

lenne. Javasolja, hogy pályázzon az önkormányzat, mert ez nem egy nagy összeg és a faluban 

ezt a támogatási formát a rászorulók örömmel veszik.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

39/2021. (VII. 30.) HATÁROZATA 

 

A települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 

támogatására pályázat benyújtásáról és a vállalt önerő összegéről 

 

Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési önkormányzatok szociális célú 

tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján szociális 

célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásra igényt nyújt be 4 m³ mennyiségben kemény 

lombos tűzifára, melyhez a szükséges önerőt összesen 5.080 Ft (4.000 Ft+ Áfa) összegben 

biztosítja.  

 

Kékkút Község Önkormányzata tudomásul veszi, hogy a tűzifa szállításából származó 

költségek az önkormányzatot terhelik.  

A pályázatban vállalt önerőt és a szállítás költségeit a Képviselő-testület Kékkút Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 

rendeletében meghatározott tartalékkerete terhére biztosítja.  

A Képviselő-testület a pályázati adatlap tartalmával, az abban foglalt nyilatkozattal egyetért.  

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete kijelenti, hogy a szociális célú tűzifa 

juttatásban részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.  

 

A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati adatlap aláírására és a pályázat 

benyújtására. 

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi, polgármester 

Határidő: 2021. augusztus 31. 
 

2.) Szennyvízelvezető viziközmű rendszer 2022-2036. évekre vonatkozó Gördülő 

Fejlesztési Tervének elfogadása 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: a Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos 

előterjesztést, hozzá kapcsolódó mellékleteket megkapták. Kérdezi a Jegyző Asszonyt, hogy 

van-e ezzel kapcsolatban kiegészítés, vagy plusz információ.  

 

dr. Szabó Tímea jegyző:  plusz információt nem tud mondani, ezen napirend vonatkozásában, 

tekintettel arra, hogy ebben a DRV a szakember. Gyakorlatilag az általuk küldött javaslatot 

szokták a testületek jóváhagyni, megbíznak a szakértelmükben.   
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Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: javasolja a terv elfogadását. 
 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

40/2021. (VII. 30.) HATÁROZATA 

 

A szennyvízelvezető víziközmű rendszer 2022.-2036. évekre  

vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadásáról  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 22-26037-1-001-01-11 MEKH 

kóddal rendelkező, DRV_S_224 Kékkút szennyvízelvezető mű Ellátásért Felelőse a 

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

Vízmű Zrt. által a 2022-2036. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv beruházási és 

felújítási-pótlási tervrészét elfogadja, és a Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott, 2022. 

évre vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt.-től megrendeli. 

 

Tudomásul veszi, hogy a gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének bármilyen nemű 

módosításával kapcsolatban az Önkormányzat, mint az ellátásért felelős köteles eljárni a 2011. 

évi CCIX. törvény ide vonatkozó szabályozásai szerint. A gördülő fejlesztési terv beruházási 

tervrészének ellátásért felelős által kezdeményezett módosítása esetén a DRV Zrt-t a törvény 

véleményezési jogkörrel jogosítja fel. 

 

Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat aláírja. 

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

Határidő: azonnal 
 

3.) Kékkút, Fő u. 4. szám alatt kialakított vendégszobák kiadási árának meghatározása 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: az előterjesztést a testület megkapta, a kisebb szoba  

kiadási ára 12.000 Ft/éj lenne, a nagyobb szoba 15.000 Ft/éj, a kettő nagyobb szoba 

pótágyazható lesz majd, melynek ára 5.000 Ft/éj lesz.  Kérdezi, hogy a testület az elhangzott 

összegekkel egyetért-e.  Megállapítja, hogy a vendégszobák ismertetett kiadási áraival a testület 

egyetért, javasolja azt elfogadásra.  
 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

41/2021. (VII. 30.) HATÁROZATA 

 

A Fő u. 4. szám alatti ingatlan tetőterében kialakított  

vendégszobák kiadási árának meghatározásáról 
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Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a tulajdonában levő 

egyéb szálláshelyként üzemeltetésre kerülő vendégszobák kiadási árát a következők szerint 

állapítja meg:  

• 9 m2-es szoba: 12.000 Ft/éj 

• 16 m2-es szobák és a 18 m2-es szobák: 15.000 Ft/éj 

• Pótágy: 5.000 Ft/éj. 
 

 

4.) Kékkút 307 helyrajzi számú ingatlanra átemelő szivattyú telepítése 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: évek óta húzódik ez a vízellátási gond, most sikerül 

pontot tenni rá. Annak a tulajdonosnak, akinek problémája van a vízzel, sikerült egy olyan 

vállalkozót találnia, akit az önkormányzat is megkeresett és árajánlatot kért be az átemelő 

szivattyú kiépítése vonatkozásában. Javasolja az árajánlat elfogadását.  
 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

42/2021. (VII. 30.) HATÁROZATA 
 

A Kékkút 307 hrsz.-ú ingatlan megfelelő vízellátása  
érdekében átemelő szivattyú telepítéséről 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kékkút a 307. hrsz.-ú ingatlan megfelelő 

vízellátásának biztosítása érdekében nyomásfokozó átemelő szivattyú kiépítését határozza el, 

melyre vonatkozóan elfogadja az IntelliVan Kft. (8044 Kincsesbánya, Szilvágy köz 3.) nettó 

535.370 Ft+ÁFA (összesen: 679.920 Ft) összegű árajánlatát. 

 

Az átemelő telepítésének feltétele az Ingatlantulajdonos az üzemeltetést vállaló, valamint az 

arról való nyilatkozata, hogy az Önkormányzattal szemben ingatlana vízellátása 

vonatkozásában további követeléssel nem él.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozó értesítésére és a vállalkozói 
szerződés megkötésére, az ingatlantulajdonos nyilatkozata beszerzésére, és a munkálatok 
elvégeztetésére.  
 
 
Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 
Határidő: 2021. október 15.  
 
5.) Határtalan Hangok Közhasznú Alapítvány kérelme önkormányzati tulajdoni ingatlan 

bérbevételére  

 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: megkereste az önkormányzatot a Határtalan 

Hangok Közhasznú Alapítvány vezetője azzal, hogy a Kőfeszt idejére, azaz 2021. augusztus  
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2-8. között szeretné bérbe venni az önkormányzat egyik ingatlanát, mely bérleti díjat javasol 

napi 50.000 Ft összegben meghatározni. Javasolja, hogy aki a bérleti díj összegével egyetért, 

kézfeltartással jelezze.  
 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

43/2021. (VII. 30.) HATÁROZATA 

 

Kékkút, Fő utca 4. szám alatti apartmanokra  

bérleti szerződés kötéséről 
 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Határtalan Hangok Közhasznú 

Alapítvány (1146 Budapest, Dózsa Gy. u. 11. fsz. 2.) kérelmére bérbe adja a Kékkút, Fő utca 

4. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő épület felső szintjét 50.000 Ft / nap bérleti díj 

összegben 2021. augusztus 2. napjától 2021. augusztus 8. napjáig.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 

 
Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 
Határidő: azonnal.  
 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: megköszöni a részvételt és az ülést 11:45 órakor 

bezárja. 

 

K.m.f. 

 

 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi      dr. Szabó Tímea 

     polgármester                 címzetes főjegyző 


