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KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. szeptember 28. napján 09:00 

órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: Kékkút Község Önkormányzat hivatalos helyisége. (Kékkút, Fő utca 5.)    

  

Jelen vannak:  

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

Vasáros Csaba alpolgármester 

Lájer Teréz képviselő 

 

Tanácskozási joggal megjelent: 

dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző 

Rendőrkapitányság részéről:  

Horváth József közrendvédelmi osztályvezető 

A jegyzőkönyvet készítette: Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető 

 

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

testület teljes létszámban jelen van, így határozatképes. Javasolja  a meghívóban szereplő 

napirend elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

48/2021. (IX. 28.) HATÁROZATA 

 

napirend elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. szeptember 28-i ülés napirendjét 

az alábbiak szerint elfogadja: 

1.) Közrendvédelmi beszámoló elfogadása 

2.) Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testület 2021. évi költségvetéséről 

szóló 2/2021. (II. 26.) rendelet módosítása  

3.) Települési szilárd hulladékkezelésről szóló 9/2007. (VII. 16.) rendelet módosítása  

4.) Alapítványok, egyesületek 2020. évi támogatásának elszámolása  

5.) Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése  

6.) Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíj rendszer 2022. évre  

7.) Lakossági használt sütőolaj gyűjtése programhoz való csatlakozás 

8.) Kékkút elkerülő út megvalósulásának támogatása 
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1.) Közrendvédelmi beszámoló elfogadása 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: köszönti a Rendőrkapitányság részéről megjelent 

Horváth Urat. A beszámolót a testület megkapta, áttanulmányozta. Kérdezi, hogy van-e 

kiegészítés a napirenddel kapcsolatosan.  

 

Horváth József közrendvédelmi osztályvezető: köszönti a jelenlévőket. A tavalyi évről csak 

pár mondatot szeretne mondani. Nagyon nehéz volt a tavalyi év a Rendőrkapitányság életében, 

de úgy gondolja, hogy mindenki életében, jött a pandémiás időszak, ami mindenre rányomta a 

bélyegét, nagy nehézségeket generált mindenféle téren. A rendőrség feladatrendszere javarészt 

megváltozott, mert az első időszakban elég sok plusz feladatot kaptak emiatt, amelyeket végre 

kellett hajtani, illetve még az alapvető rendőrségi feladatokat is végrehajtották, ami véleménye 

szerint jól sikerült. Tavalyi év nyarát úgy gondolták, hogy döcögős lesz, és mindenki láthatta, 

hogy ez átváltozott, mérhetetlen sok turista érkezett ebbe a térségbe, nagyon sok nyaraló telt 

meg. Mindenki lejött Budapestről akinek lakása van, és minden település  minden nyaralója 

tele volt nemcsak azért, mert itt nyaraltak, hanem a vírus miatt, aki az otthoni munkavégzést el 

tudta látni, az mind megpróbálta ezt így megoldani, tényleg ezáltal sokkal nagyobb 

lakosságszám volt jelen minden településen. Ezt még megtetőzte a nyári idegenforgalmi 

szezon, kiemelt bűncselekmény nem történt, olyan sem történt, ami úgymond a lakosságot 

igazából felháborítaná, rablás, emberölés nem volt, ez valamilyen formában megnyugtató. 

Egyetlen egy rossz tendencia volt, hogy a kiszabadulás, feloldás után két-három héttel lehetett 

látni, hogy a garázdaságok száma kis mértékben növekedett, amikor a konfliktusokat nem 

tudták egymással megoldani az emberek. Ez egy kicsi növekedést mutatott a számszaki 

adatokban, azonban ez is elenyésző volt. A tavalyi év bűnügyi szempontból szerencsés volt, 

minimális volt a bűncselekmények száma, az elzárással büntetendő szabálysértés nem történt a 

településen. Ami talán problémát jelent, az a közlekedésrendészeti feladat, örök probléma lesz, 

amíg nem épül meg átkötő út, de nem látja reményét annak, hogy megépüljön a kékkúti 

Ásványvíz üzemtől egy átkötő út, ami tehermentesítené a települést, ilyen üzemi útra van terv, 

de a kivitelezés majdnem a lehetetlen kategória. Mindegyik település küzd azzal, hogy a 

szállítások hogyan történjenek, azonban ebben nagy lehetőségük nincsen, a közlekedési 

anomáliák ezt mindaddig fenn fogják tartani, ameddig egy műszaki, üzemi út, ami elkerüli a 

települést, meg nem lesz. A környező települések is megemlítik mindig, hogy ez a gépjármű 

forgalom nagy és intenzív. Azt lehet mondani, hogy ez is egy szélmalom harc számukra, mert 

ezek a gépjármű sofőrök olyan regisztrációval tudják vezetni ezeket a gépjárműveket, amellyel 

nem szegnek szabályt, tehát nincsenek olyan szabályszegések, ami miatt eljárást lehetne 

indítani, vagy felelősségre lehetne vonni, lehet azt mondani, hogy szabálykövetők. Az, hogy 

így alakult ki az útszerkezet, és minden egyéb ezt nem tudják befolyásolni.  

A közlekedésbiztonsági helyzeten kívül nincsen információja, például illegális szemétlerakás 

ügyében, vagy természetkárosító tevékenységről, úgy tudja, hogy egy teljesen nyugodt, 

kiegyensúlyozott településről beszélnek. Ettől függetlenül, ha valakinek ilyen megüti a fülét, 

vagy lát ilyet, akkor mindenképpen jelezze, mert a nemzeti park őröket próbálják bevonni a 

tevékenységükbe. A közbiztonság a bűnügyi helyzettel összefüggésben van, tehát nincsen 

bűncselekmény, így közbiztonsági problémát sem látnak. Ami nagyon fontos és a lakosság 

irányába nem tudja, hogyan fogják úgy eljuttatni, hogy érdekelje is a lakosságot, ez az internetes 

csalások, a vásárlások, előre utalások, telefonszámegyeztetések, amivel feltöltő kártyát töltenek 

fel, a bűncselekmények nagy részét ilyen bűncselekmények teszik ki, ami bizonyos esetekben 

bizonyos embereknek, az összes spórolt pénzébe kerül. Sokkal óvatosabbnak kell lenni, ezzel 

a bűncselekmény formával kell felvenni a harcot, vannak előadók, akik külön erre 

specializálódtak, de ha van erre igény nyugdíjasklub, falu fórum keretében, akkor ha előre 

egyeztetnek, akkor mindig fog időt szorítani egy ilyen előadásra.  
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Ez a fajta bűncselekmény fogja jelenteni a legnagyobb problémát, illetve a zaklatásoknak a 

szaporulata, a családi problémák megoldására igazából a rendőrségnek nincsen eszköztára, sem 

a családsegítő szolgálatnak. Amennyiben van kérdés, szívesen válaszol. 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: köszöni a beszámolót, javasolja elfogadásra. 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

49/2021. (IX. 28.) HATÁROZATA 

 

közrendvédelmi beszámoló elfogadásáról  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. évre vonatkozó közrendvédelmi 

beszámolót elfogadja.  
 

2.) Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testület 2021. évi költségvetéséről 

szóló 2/2021. (II. 26.) rendelet módosítása  
 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: a költségvetés módosítással kapcsolatos 

előterjesztést szintén megkapta testület. Kérdezi, hogy van-e azzal kapcsolatban észrevétel. 

Megállapítja, hogy nincsen, ezért javasolja a rendelet módosítás elfogadását.  

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  

 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

11/2021. (X. 08.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 

a 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II. 26.)  

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: javasolja a költségvetés módosításához kapcsolódó 

tájékoztatási kötelezettség elfogadását.  

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

50/2021. (IX. 28.) HATÁROZATA 
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Tájékoztatási kötelezettségről 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés módosításához 

kapcsolódó, az államháztartásról szóló törvény szerinti tájékoztatást elfogadja. 
 

3.) Települési szilárd hulladékkezelésről szóló 9/2007. (VII. 16.) rendelet módosítása  
 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: a közterületen elhagyott hulladék elszállítása az 

önkormányzat feladata lett.  

dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző: eddig is az önkormányzat feladata volt, de most már a 

rendeletbe is szükséges beépíteni.  

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: javasolja a rendelet tervezet megküldését az 

illetékes környezetvédelmi hatóság felé véleményeztetés céljából.  

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

51/2021. (IX. 28.) HATÁROZATA 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd 

hulladékkezelésről szóló 9/ 2007. (VII. 16.) önkormányzati  

rendeletét módosító rendelet tervezetének véleményeztetéséről 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a települési szilárd hulladékkezelésről 

szóló 9/ 2007. (VII. 16.) önkormányzati rendeletét módosító önkormányzati rendelet tervezetét 

állásfoglalás céljából megküldi a megyei önkormányzat részére, tájékoztatásul a szomszédos és 

érintett önkormányzatoknak, valamint véleményezésre az illetékes környezetvédelmi 

igazgatási szervnek. 

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi, polgármester. 

Határidő: 2021. október 15.  

 

4.) Alapítványok, egyesületek 2020. évi támogatásának elszámolása  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: öt alapítványt, egyesületet támogatott az 

önkormányzat a tavalyi évben. A támogatással a civil szervezetek elszámoltak, az erről készült 

beszámolót megkapták. Elsőként javasolja a Határtalan Hangok Alapítvány támogatással 

történő elszámolását elfogadni.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
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52/2021. (IX. 28.) HATÁROZATA 

 

Határtalan Hangok Közhasznú Alapítvány támogatásának elszámolásáról 

 
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Határtalan Hangok Közhasznú 

Alapítvány (1146 Budapest, Dózsa Gy út 11.) részére nyújtott, 2020. évre vonatkozó 

támogatásának elszámolásáról szóló beszámolóját megismerte, azt elfogadja. 
 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: a Rákóczi Szövetség is megküldte az elszámolását, 

melyet javasol elfogadásra.  

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

53/2021. (IX. 28.) HATÁROZATA 

 

Rákóczi Szövetség támogatásának elszámolásáról 

 
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Rákóczi Szövetség (1027 Budapest, 

Keleti Károly u. 1.) részére nyújtott, 2020. évre vonatkozó támogatásának elszámolásáról szóló 

beszámolóját megismerte, azt elfogadja. 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: a Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület is a 

kapott támogatással elszámolt, az ehhez kapcsolódó beszámolót megküldte, melyet javasol 

elfogadni.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

54/2021. (IX. 28.) HATÁROZATA 

 

Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatásának elszámolásáról 

 
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

(8254 Kővágóörs, Dózsa Gy. u.1.) részére nyújtott, 2020. évre vonatkozó támogatásának 

elszámolásáról szóló beszámolóját megismerte, azt elfogadja. 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: az ábrahámhegyi Polgárőr Egyesület szintén 

megküldte beszámolóját a támogatás felhasználásáról, javasolja elfogadásra.  

 

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 

 

55/2021. (IX. 28.) HATÁROZATA 

 

Ábrahámhegy Polgárőr Egyesület támogatásának elszámolásáról 

 
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Ábrahámhegy Polgárőr Egyesület 

(8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.) részére nyújtott, 2020. évre vonatkozó támogatásának 

elszámolásáról szóló beszámolóját megismerte, azt elfogadja. 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: az ötödik támogatott 2020. évben a Medicopter 

Alapítvány volt. Az alapítvány az elszámolást megküldte, az előírásoknak megfelel, javasolja 

azt is elfogadásra.  
 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

56/2021. (IX. 28.) HATÁROZATA 
 

Medicopter Alapítvány támogatásának elszámolásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Medicopter Alapítvány (1081 Budapest, 

Szilágyi u. 3.) részére nyújtott, 2020. évre vonatkozó támogatásának elszámolásáról szóló 

beszámolóját megismerte, azt elfogadja. 

 

5.) Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: javasolja a határozati javaslatok közül a „B” verziót 

elfogadásra, mely szerint a jelenlegi körzethatárokkal az önkormányzat egyetért.  
 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

57/2021. (IX. 28.) HATÁROZATA 

 

A kötelező felvételt biztosító általános  

iskolai körzethatárok előzetes véleményezéséről 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 50.§ (8) bekezdése, továbbá a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1a) 

bekezdése alapján Kékkút község közigazgatási területére a 2021/2022. tanévre megállapított 
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kötelező felvételt biztosító iskolai körzethatárok módosítását a következő (2022/2023.) tanévre 

vonatkozóan nem tartja szükségesnek. 

 

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének nyilvántartásában Kékkút 

településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű 

gyermekek létszáma - a 2021. szeptember 1. napi állapotot figyelembe véve - 0 fő. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kötelező felvételt biztosító általános 

iskolai körzethatárok előzetes véleményezésére vonatkozó jelen döntést, valamint a hátrányos 

helyzetű gyermekek létszámára vonatkozó adatszolgáltatást a Balatonfüredi Tankerületi 

Központ részére -2021. október 15. napjáig - továbbítsa.  

 

Határidő: 2021. október 15.  

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi, polgármester  

 

6.) Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíj rendszer 2022. évre  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: minden évben csatlakozik az önkormányzat ehhez 

a rendszerhez, nem tudja, hogy korban van-e ilyen tanuló a községben, de javasolja a 

csatlakozást.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

58/2021. (IX. 28.) HATÁROZATA 

 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

 Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy csatlakozik a hátrányos 

helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok 

támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

2022. évi fordulójához.  

Kijelenti, hogy a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő 

fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

2022. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, 

hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az Általános 

Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására és 

felkéri, hogy azt az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére küldje meg.  

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi, polgármester 

Határidő: 2021. október 1. 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: javasolja a pályázati kiírások elfogadását is.  

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 

 

59/2021. (IX. 28.) HATÁROZATA 

 

A Bursa Hungarica pályázati kiírások jóváhagyásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bursa Hungarica pályázati kiírásokat 

jóváhagyja.  

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati kiírásokat tegye közzé. 

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

Határidő: 2021. október 5.  

 

7.) Lakossági használt sütőolaj gyűjtése programhoz való csatlakozás 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: ezzel a lehetőséggel a tavasszal, nyár elején minden 

települést megkerestek. Mint háziasszony többször bajban van a használt sütőolaj 

megsemmisítésével kapcsolatban, jó dolognak tartja, ezért javasolja a programhoz való 

csatlakozást.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

60/2021. (IX. 28.) HATÁROZATA 

 

„ CseppetSem” lakossági használt sütőolaj  

begyűjtési programhoz történő csatlakozásról   

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza Kékkút település 

„CseppetSem” lakossági használt sütőolaj begyűjtési programhoz történő csatlakozását, 

amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak és biztosítottak. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Szolgáltatói Szerződés aláírásra.  

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

 

 

8.) Kékkút elkerülő út megvalósulásának támogatása 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: újra felmerült a lehetősége annak, hogy Kővágóörs 

felé egy újabb nyomvonalon a tehermentesítést a településről levegyék. Javasol az 

önkormányzat számláján külön kezelni 5.000.000 Ft-ot erre a célra azért, hogy mégis csak 
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lássák az önkormányzat szándékát, hogy részt kíván venni ennek az útnak a megvalósításában. 

Javasolja  e tárgyú határozat meghozatalát.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

61/2021. (IX. 28.) HATÁROZATA 

 

Kékkút községet elkerülő út megépítésének támogatásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete szándékát fejezi ki, és támogatja a 

települést elkerülő út Kővágóörs 0116. hrsz-ú ingatlanon való megépülését. E célra 

költségvetési tartalékából 5.000.000 Ft-ot, azaz ötmillió forintot elkülönít az út 

megvalósulásával kapcsolatos költségekre. 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: amennyiben nincsen több napirend, megköszöni a 

részvételt és az ülést 9:20 órakor bezárja.  

K.m.f. 

 

 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi       dr. Szabó Tímea 

    polgármester                címzetes főjegyző 

 


