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KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. augusztus 3. napján 08:30 

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 

 

A jegyzőkönyvet készítette: Horváth Tamásné jegyzőkönyv-vezető 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: köszönti a megjelenteket. A rendkívüli ülés 

összehívását a rendezvény időpontja indokolja. Megállapítja, hogy a testület teljes létszámban 

jelen van, így határozatképes.  Aki a meghívó szerinti napirendi pontot elfogadja, kéri 

kézfeltartással szavazzon. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

74/2022. (VIII. 03.) HATÁROZATA 

 

napirend elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. augusztus 3-i rendkívüli ülés 

napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

 

1.) Kékkút Község Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlan „Kőfeszt” 

rendezvénysorozat ideje alatti használata                                
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester  

 

NAPIREND TÁRGYALÁSA 

 

1.) Kékkút Község Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlan „Kőfeszt” 

rendezvénysorozat ideje alatti használata                                
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester  
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Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: Mindenki megkapta az előterjesztést. A Határtalan 

Hangok Közhasznú Alapítvány kérelemmel élt Kékkút Község Önkormányzata felé, miszerint 

a Kőfeszt program ideje alatt szeretné használni az Önkormányzat tulajdonában lévő 255 hrsz-

ú játszótér ingatlant. Ingyenes kulturális programot kínálna a rendezvény ideje alatt. 

Javasolja az önkormányzat hozzájárulását a terület ingyenes használatával. 

Más, kérdés, javaslat a napirendi ponttal kapcsolatan? 

Amennyiben nincs, aki a határozati javaslatot elfogadja, kéri kézfeltartással szavazzon. 

 

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

tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

75/2022. (VIII. 03.) HATÁROZATA 

 

Önkormányzati ingatlan használatáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Határtalan 

Hangok Közhasznú Alapítvány az általa, 2022. augusztus 3.- 2022. augusztus 7. közötti 

időszakban megrendezésre kerülő „Kőfeszt” rendezvénysorozat helyszínéül az Önkormányzat 

tulajdonában lévő alábbi ingatlant az oda tervezett programok megtartására használhassa. 

- Kékkút, 255. hrsz.-ú ingatlanon lévő játszótér területe 

 

A Képviselő-testület az ingatlan e célú használatát ingyenesen biztosítja a nemzeti vagyonról 

szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (13) bekezdésére tekintettel a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 7. pontja (helyi 

önkormányzati feladatok közé tartozik a kulturális szolgáltatás) alapján.  

Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Kérelmezőt. 

  

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester: megköszöni a részvételt és a rendkívüli ülést 8:32 

órakor bezárja. 

 

Kmft. 

 

 

 

 

Kardosné Csaba Gyöngyi       dr. Szabó Tímea 

polgármester         címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy:             dr. Takács Katalin  

                                                                                          aljegyző 


