
KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. október 19. napján 11:00 

órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal (Kővágóörs, Petőfi u. 2.)  

  

Jelen vannak:  

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

Vasáros Csaba alpolgármester 

Lájer Teréz képviselő 

 

Tanácskozási joggal megjelent: 

dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző megbízásából: 

Kőfalvi-Bindics Klaudia pénzügyi ügyintéző 

A jegyzőkönyvet készítette: Csik Tímea jegyzőkönyv-vezető 

 

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

testület teljes létszámban jelen van, így határozatképes. A rendkívüli ülés összehívásának oka 

egy pályázaton való részvétel, melynek benyújtási határideje 2021. október 21. Javasolja az 

alábbi napirend elfogadását: Teleki László Alapítvány által kiírt „Népi építészeti program” 

pályázaton történő részvétel. 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
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napirend elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2021. október 19-i ülés napirendjét az 

alábbiak szerint elfogadja: 

1.) Teleki László Alapítvány által kiírt „Népi építészeti program” pályázaton történő részvétel 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: a Tájházzal kapcsolatban pályázatot szeretne 

benyújtani az önkormányzat a Teleki László Alapítvány által kiírt „Népi építészeti program 

keretében népi építészeti értékek megújulását támogató szakmai előkészítésre és 

épületfelújításra. Egyenlőre a szakmai előkészítésre pályázna az önkormányzat, viszont ez 

önerőt is igényel, ami 150.000 Ft. A Kerner és Társa Közkereseti Társaság segítségével 

nyújtanák be ezt a támogatási kérelmet, melyre 750.000 Ft-os árajánlatot kaptak, mely a 

szakmai előkészítésre vonatkozik. Javasolja, hogy aki a pályázat benyújtásával egyetért, 

kézfeltartással jelezze. 



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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
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a Teleki László Alapítvány által kiírt „Népi építészeti program keretében népi építészeti 

értékek megújulását támogató szakmai előkészítésre és épületfelújításra igényelhető 

támogatás”-ban való részvételről és az ehhez szükséges önerő biztosításáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy támogatási kérelmet 

nyújt be a Teleki László Alapítvány által kiírt „Népi építészeti program keretében népi 

építészeti értékek megújulását támogató szakmai előkészítésre és épületfelújításra igényelhető 

támogatás” vonatkozásában. 

A Képviselő-testület a támogatás terhére a Magyar Állam tulajdonában és az Önkormányzat 

használatában levő Tájház ingatlan (8254 Kékkút, Fő u. 55.) melléképületek felújításához, a 

csapadékvíz elvezetéséhez tudományos dokumentáció készítését – építéstörténeti leírás, 

értékleltár, szakvélemény -; valamint faanyagvédelmi szakvélemény, statikai szakvélemény és 

engedélyezési terv készítését határozza el 750.000 Ft értékben a „Kerner és Társa” Közkereseti 

Társaság (8360 Keszthely, Hanczók u. 13., adószám: 21961962-1-20) által adott árajánlat 

alapján. 

A Képviselő-testület a támogatási kérelem benyújtásához szükséges 150.000 Ft önerőt a 2021. 

évi költségvetésében a 066020 kormányzati funkció terhére biztosítja. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat benyújtására, és sikeres pályázat esetén 

a döntésben szereplő tudományos és tervezési munkálatok elvégeztetésére a „Kerner és Társa” 

Közkereseti Társaságot (8360 Keszthely, Hanczók u. 13., adószám: 21961962-1-20). 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi, polgármester 

Határidő: - a pályázat benyújtására: 2021. október 21.  

     - a munkálatok elvégeztetésére: a támogatói okirat szerint  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: megköszöni a részvételt és az ülést 11:05 órakor 

bezárja. 

K.m.f. 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi               dr. Szabó Tímea 

polgármester                 címzetes főjegyző 

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős jelen lévő: 

 

 

Kőfalvi-Bindics Klaudia  

pénzügyi ügyintéző 


