
J e l e n t é s 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2015. február 23-i  nyilvános ülésére 

Tárgy:           Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról. 

Előterjesztő: Pék László polgármester 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról az alábbiakban 

számolok be: 

 

 

78/2014. (XII. 02.) HATÁROZATA 

 

A 2014. évi belső ellenőrzési terv módosításáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évre vonatkozó belső ellenőrzési 

terv módosítását jóváhagyja. 

 

Felelős: Pék László polgármester 

Határidő: a tervben meghatározottak szerint 

 

Intézkedést nem igényel  

 

 

79/2014. (XII. 02.) HATÁROZATA 

 

A 2015. évi belső ellenőrzési tervről 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. évre vonatkozó belső ellenőrzési 

tervét jóváhagyja. 

 

Felelős: Pék László polgármester 

Határidő: a tervben meghatározottak szerint 

 

Intézkedést nem igényel  

 

 

80/2014. (XII. 02.) HATÁROZATA 

 

A 2015. évi munkatervről 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. évi munkatervet elfogadja.  

 

Felelős: Pék László, polgármester 

Határidő: a munkatervben meghatározottak szerint 

 



Intézkedést nem igényel  

 

 

81/2014 (XII. 02.) HATÁROZATA 

 

Települési folyékony hulladék elszállítására 

 kiírt pályázat elbírálásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a folyékony hulladék elszállítására kiírt 

pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja, a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére és elszállítására vonatkozó közszolgáltatási szerződéstervezet 

elfogadja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közszolgáltatási szerződést 

Németh   László 8300 Tapolca Véndeki u. 25. szám alatti egyéni vállalkozóval kösse meg, 

amennyiben a pályázatából hiányzó adatokat pótolja legkésőbb 2014 december 15-ig. 

 

Felelős:  Pék László  polgármester  

Határidő: 2014. december 15.  

 

Pályázat kiírása megtörtént  

 

82/2014. (XII. 02.) HATÁROZATA 

 

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz  

kezeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása  

tárgyú törvényességi felhívásról  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz kezeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása tárgyú a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal, Főigazgató által VEB-004/1106/2014. számon tett törvényességi felhívással 

egyetért. 

A törvényességi felhívás alapján a következő intézkedést teszi: megalkotja a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz kezeléséről szóló önkormányzati rendelet.  

Utasítja a polgármestert, hogy a Veszprém Megyei Kormányhivatal, Főigazgatót  

tájékoztassa. 

 

Felelős: Pék László, polgármester 

Határidő: 2014. december 2.  

 

A rendelet megalkotása megtörtént  

 

 

 

83/2014. (XII. 02.) HATÁROZATA 

 

Kötelező felvételt biztosító általános iskolai 

 körzethatárok  véleményezéséről 

 



Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Kormányhivatal 

által elkészített a kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárokat meghatározó 

tervezetet megismerte, és arról az alábbi véleménye alakult ki: 

 

A képviselő-testület elfogadja az előterjesztés szerint a körzethatár besorolást.  

 

Véleménye kialakítása során a Képviselő-testület figyelembe vette, hogy a település 

jegyzőjének nyilvántartásában Kékkút lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel 

rendelkező halmozottan hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermek jelenleg nem 

szerepel.  

 

Utasítja a polgármestert, hogy a határozatot a Veszprém Megyei Kormányhivatal részére 

küldje meg. 

 

Felelős: Pék László, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Kormányhivatal a döntésről értesítve  

 

 

84/2014. (XII. 02.) HATÁROZATA 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca Környéki Önkormányzati 

Társulás Társulási Tanácsa a Társulási Megállapodásának módosítását elfogadja.  

Felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás aláírására.  

 

Felelős:  Pék László, polgármester  

Határidő: 2014. december 5.  

 

Társulás a döntésről értesítve  

 

 

85/2014. (XII. 02.) HATÁROZATA 

 

Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Kővágóörs és Kékkút községek 

óvodai nevelést biztosító Intézményfenntartó Társulás tagja a Kővágóörs Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének „az óvodában nyújtott gyermekétkeztetés térítési 

díjáról és a gyermekétkeztetésben alkalmazható kedvezmény megállapításáról szóló 4/ 2012. 

(III. 19.) önkormányzati rendelete módosításáról” szóló önkormányzati rendelettervezet 

előterjesztésének elfogadását javasolja, azzal egyetért. 

 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről Kővágóörs Község 

Önkormányzat Képviselő-testületét értesítse. 

 

Felelős: Pék László  polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Társulás a döntésről értesítve  

 

 



Határozati javaslat: 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2015. (II. 23.) HATÁROZATA 

 

Jelentés elfogadásáról  

 

 

Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű képviselő-testületi 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. 

 

 

Kővágóörs, 2015. február 18. 

 

         Pék László 

         polgármester 

 

 


