
1 
 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. június 28. napján 09:00 órai 

kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. 

 

Az ülés helye: Kékkút Község Önkormányzat hivatali helyiség. 

  

Jelen vannak:  

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

Vasáros Csaba alpolgármester 

Lájer Teréz képviselő 

 

Tanácskozási joggal megjelent: 

 

dr. Szabó Tímea címzetes főjegyző megbízásából Dr. Takács Katalin aljegyző 

Kőfalvi-Bindics Klaudia pénzügyi ügyintéző   

 

A jegyzőkönyvet készítette: Horváth Tamásné jegyzőkönyv-vezető 

 

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

testület teljes létszámban jelen van, így határozatképes. Javasolja a meghívó szerinti napirend 

elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

67/2022. (VI. 28.) HATÁROZATA 

 

napirend elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. június 28-i rendkívüli ülés 

napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

 

1.) 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester  

 

2.) A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló rendelet elfogadása 

Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester  

3.) Az óvodában nyújtott étkeztetés térítési díjáról és a gyermekétkeztetésben 

alkalmazható kedvezmény megállapításáról szóló rendelet módosításának 

véleményezése 

Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester  
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4.) Kékkút 038/25 helyrajzi számú ingatlan belterületi vonása / út kialakítási ügye  

Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

1.) 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: Mindenki megkapta az előterjesztést. Elmondja, 

hogy az előterjesztés 2. oldalán található táblázatában elírás történt, a rendelet tartalmát és a 

bevételek és a kiadások összegét nem érinti. Megbeszélték a költségvetés módosítását. Kérdezi, 

hogy van-e kiegészítés, 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 

 

12/2022. (VII. 07.) önkormányzati rendelete 

2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 25.)  

önkormányzati rendelet módosításáról 

Kardosné Csaba Gyöngyi, polgármester: javasolja a tájékoztatási kötelezettség elfogadását.  

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

68/2022. (VI. 28.) HATÁROZATA 

 

Tájékoztatási kötelezettségről 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés módosításához 

kacsolódó, az államháztartásról szóló törvény szerinti tájékoztatást elfogadja.  

 

2.) A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló rendelet elfogadása 

Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester  

 

Kardosné Csaba Gyöngyi, polgármester: az előterjesztést megkapták, átbeszélték. Kérdezi, 

hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, hozzászólás? Kérdés, hozzászólás nem 

hangzott el, ezért javasolja a rendelet elfogadását. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  
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KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

13/2022. (VII. 07.) önkormányzati rendelete 

 

a készpénzben történő kifizetések teljesítésének eseteiről 

 

3.) Az óvodában nyújtott étkeztetés térítési díjáról és a gyermekétkeztetésben 

alkalmazható kedvezmény megállapításáról szóló rendelet módosításának véleményezése 

Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: Sajnos a drágulás mindenhol észrevehető, 

emelkednek az élelmiszer árak. Jelen esetben az óvodai ellátást sem kíméli. Az összegeket 

megismerték. Javasolja a határozati javaslat elfogadását. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

69/2022. (VI. 28.) HATÁROZATA 

 

Gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló rendelet megalkotásához való hozzájárulásról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kővágóörs Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének az óvodában nyújtott étkeztetés térítési díjáról és a 

gyermekétkeztetésben alkalmazható kedvezmény megállapításáról szóló rendelete 

módosításáról szóló rendelete előterjesztés szerinti megalkotásához hozzájárul.  

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Kővágóörs Község Polgármesterét a 

döntésről értesítse. 

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

Határidő: azonnal 

 

4.) Kékkút 038/25 helyrajzi számú ingatlan belterületi vonása / út kialakítási ügye  

Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: Megkapták az előterjesztést, ismerik az 

előzményeket. Az ingatlantulajdonos úgy nyilatkozott, hogy elfogadja az úttal kapcsolatos 

ajánlatot. Vállalja minden anyagi vonzatát a kimérésnek, abban az esetben, ha az önkormányzat 

elindítja a belterületbe vonást. Aki elfogadja és támogatja az ingatlan belterületbe vonását és a 

B. határozati javaslatot elfogadja, kéri kézfeltartással szavazzon. 

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 

 

70/2022. (VI. 28.) HATÁROZATA 

 

Kékkút, 038/31. hrsz. ingatlan belterületbe vonásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a 038/31. helyrajzi számú 

földrészlet fekvéshatár változásáról szóló, VG-903402/2022. munkaszámú, 8/0399/22 

záradékkal ellátott változási vázrajzát. 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza a Kékkút 038/31. hrszú 

ingatlan útként használt része (a VG-903402/2022. munkaszámú rajzon 038/33. hrsz-el jelölt) 

megvásárlását 300.000 Ft összegű vételáron, azzal hogy, a Képviselő-testület elfogadja továbbá 

a Kékkút, 038/31. hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonására irányuló kérelmet, és elhatározza, hogy 

az ingatan belterületbe vonását kezdeményezi. 

A belterületbe vonásra irányuló eljárás megindításának feltétele, hogy annak, valamint a 

termőföld végleges más célú hasznosítása költségeit, valamint a belterületbe vonási eljárás 

lefolytatásához kapcsolódó egyéb eljárások költségeit az ingatlan tulajdonosa vállalja, az annak 

megfelelő összeget az Önkormányzatnál letétbe helyezi. 

A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Kékkút, 038/31. hrsz.-ú ingatlan területét 

Kékkút község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 11/2019. (VII. 31.) önkormányzati 

rendelete szerinti Lf5 övezeti besorolás szerinti célra 4 éven belül ténylegesen felhasználja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Kérelmezőt értesítse a döntésről, 

valamint, hogy az ingatlan útként használt része tulajdonjogának megszerzésére irányuló 

szerződést megkösse; továbbá, hogy az ingatlan belterületbe vonásával kapcsolatos költségek 

vállalásáról, letétbe helyezéséről a Kérelmezővel megállapodást kössön; és, hogy a belterületbe 

vonással kapcsolatos eljárásokat kezdeményezze.  

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 
Határidő: 2022. december 31.  
 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: megköszöni a részvételt és a rendkívüli ülést 9:05 

órakor bezárja. 

 

K.m.f. 

 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi       dr. Szabó Tímea 

polgármester         címzetes főjegyző 

 

 

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy: 

       Dr. Takács Katalin  

                                                                                          aljegyző 

 


