
J e l e n t é s 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2015.   november 17-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: 

 

  

   46/2015. (IX. 29.) HATÁROZATA 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programját 

áttekintette azt módosítani nem kívánja.  

 

Utasítja a polgármestert, hogy az áttekintésről hozott határozatot küldje meg a Türr István 

Képző és Kutató Intézet számára.  

 

Felelős: Pék László, polgármester 

 

Határozat kivonat megküldve  

    

47/2015. (IX. 29.) HATÁROZATA 

 

A viziközmű-rendszer vagyonértékelésével kapcsolatban 

 

„A viziközmű szolgáltatáshoz kapcsolódó 

gördülő fejlesztési terv elfogadásával kapcsolatban” 

 

1./ Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint Kékkút 

Vízmű Ellátásáért Felelőse megtárgyalta a Dunántúli Regionális Vízmű 

Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház u. 7.) által elkészített, 2016 – 2030. évre 

szóló Gördülő Fejlesztési Tervet, az abban foglaltakat tudomásul veszi 

és elfogadja. 

 

2./ A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §-a 

szerinti a Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kötelezettségek 

végrehajtása érdekében a Képviselő-testület felhatalmazza a 

Polgármestert arra, hogy hatalmazza meg a Dunántúli Regionális 

Vízmű Zrt.-t (8600 Siófok, Tanácsház u. 7.) a Gördülő Fejlesztési 

Tervvel kapcsolatos önkormányzati kötelezettségek teljesítésével a 

2016-2030. évekre vonatkozóan, illetve Gördülő Fejlesztési Terv a 

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő 

benyújtására, a jóváhagyásra irányuló eljárásban az önkormányzat 

helyett és nevében történő képviseletében. 

 

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy jelen 

döntést, jelen döntés alapján elkészített és aláírt meghatalmazást a 



Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház u. 7.) 

részére megküldje. 

 

4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a további, 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: Pék László polgármester 

 

Határidők:  1. – 2./  azonnal 

      3./   legkésőbb 2015. szeptember 30. 

4./   folyamatosan 

K.mf.  

 

DRV ZRT döntésről értesítve  

 

48/2015. (IX. 29.) HATÁROZATA 

 

 

A települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 

támogatására pályázat benyújtásáról és a vállalt önerő összegéről 

 

Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési önkormányzatok szociális célú 

tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján szociális 

célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásra igényt nyújt be 4 m³ mennyiségben kemény 

lombos tűzifára, melyhez a szükséges önerő összesen 5.080,-Ft   (4.000,-Ft+ Áfa). A tűzifa 

szállításából származó költségek az önkormányzatot terhelik. 

A pályázatban vállalt önerő összeget és a szállítás költségeit a Képviselő-testület Kékkút 

Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. évi költségvetéséről szóló 

önkormányzati rendeletében meghatározott tartalékkerete terhére biztosítja. 

 

A képviselő-testület vállalja, hogy a szociális tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem 

kér.  

 

A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati adatlap aláírására és a pályázat 

benyújtására. 

 

Felelős: Pék László polgármester 

Határidő: 2015. szeptember  30. 

 

Pályázat benyújtásra került  

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

   49/2015. (IX. 29.) HATÁROZATA 

 

Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról 

 

Kékkút Község Önkormányzata elhatározza, hogy csatlakozik a hátrányos helyzetű 

felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására 

létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi 

fordulójához.  

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

kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 



Ösztöndíjpályázat 2016. 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: Pék László, polgármester 

Határidő: 2015. október 1. 

 

Az önkormányzat a pályázathoz csatlakozott  

 
 

   50/2015. (IX. 29.) 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:  Pék László, polgármester 

Határidő: 2015. október 5.  

 

Pályázati felhívás közzétéve 

 

51/2015. (IX. 29.) HATÁROZATA 

 

Közalkalmazotti felmentéshez nyilatkozattételről 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Tapolca Környéki 

Önkormányzati Társulás tagja, a jelen határozatban foglaltak szerint nyilatkozik arra, hogy a 

Társulás által fenntartott Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti 

Szolgálatnál egészségügyi okok miatt felmentésre kerülő közalkalmazott (1 fő gépkocsi 

vezető) a fenntartói körén belül működő intézményénél meglevő üres álláshelyeken, az 

előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken a felmentéssel 

érintett személy jogviszonyban töltött ideje folytonosságának megszakítása nélküli 

foglalkoztatására nincs lehetőség.  

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a létszámleépítéssel kapcsolatos egyszeri 

költségvetési támogatás igénylésének Magyar Államkincstárhoz történő benyújtását 

támogatja, azzal egyetért.  

 

Felelős: Pék László, polgármester 

Határidő: 2015. szeptember 30.  

 

Önkormányzati Társulás döntésről értesítve  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

52/2015. (IX. 29.) HATÁROZATA 

 

Ingatlanok értékesítéséről szándéknyilatkozat 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő 

belterületi ingatlanok értékesítése vonatkozásában szándékát fejezi ki.  

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy ehhez szükséges értékbecslések elkészítését rendelje 

meg.  

 

Felelős: Pék László polgármester 

Határidő: soron következő ülés.  

 

Értékbecslés elkészült 

 

53/2015. (IX. 29.) HATÁROZATA 

 

Ivóvíz vezeték megvalósításáról szándéknyilatkozat  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete szándékát fejezi ki a szőlőhegyben 

történő vízvezeték kiépítése mellett, azzal, hogy arra, illetve a feltételeket rögzítő döntés 

meghozatalára előkészítés alapján kerül majd sor.  

 

Érintett ingatlantulajdonosok értesítése folyamatban  

 

 

Határozati javaslat: 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2015. (XI. 17.) HATÁROZATA 

 

Jelentés elfogadásáról  

 

 

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

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. 

 

 

Kővágóörs, 2015. november 12. 

 

         Pék László 

         polgármester 

 


