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J e l e n t é s 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2016. november 29-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: 

 

58/2016. (IX. 20.) HATÁROZATA 
 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

 Ösztöndíjrendszerhez 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 2017. évi 

fordulójához.  

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

fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

2017. 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: 2016. október 3. 

 

Csatlakozási nyilatkozat megküldésre került  

 

 

59/2016. (IX. 20.) 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. 
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Felelős: Pék László, polgármester 

Határidő: 2016. október 4.  

 

Pályázati kiírás közzététele megtörtént 

 

 

60/2016. (IX. 20.) 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 20 m³ mennyiségben kemény 

lombos tűzifára, melyhez a szükséges önerő összesen 25400,-Ft   (20.000,-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 2016. évi költségvetéséről szóló 

önkormányzati rendeletében meghatározott tartalékkerete terhére biztosítja. A Képviselő-

testület a pályázati adatlap tartalmával, az abban foglalt nyilatkozattal egyetért.  

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

benyújtására. 

 

Felelős: Pék László polgármester 

Határidő: 2016. szeptember 30. 

 

Pályázat benyújtásra került  

 

 

62/2016. (IX. 20.) HATÁROZATA 
 

Településrendezési eszközök elkészítésére  

érkezett ajánlatok elbírálásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településrendezési eszközök 

elkészítésére beérkezett ajánlatok elbírálásáról az alábbi álláspontot alakította ki: 

 

Város és Ház Építőipari Tervező Kereskedelmi és Szolgáltató Bt (1149 Budapest, Várna utca 

12-14.) ajánlatát bruttó 4.064.000.- Ft összegben elfogadja. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a tervező céget, illetve a Veszprém Megyei Kormányhivatalt a 

döntésről tájékoztassa.  

 

Felelős: Pék László polgármester 

Határidő: folyamatos. 

 

Kormányhivatal és a tervező cég értesítése  megtörtént  
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63/2016. (IX. 20.) HATÁROZATA 

 

Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület támogatásáról 
 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételére 

és átadására vonatkozó szabályokról szóló 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelete (a 

továbbiakban: Ör.) alapján elhatározza, hogy a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesületet 

(Székhely: 8261 Badacsony, Park u. 14.) (továbbiakban: Egyesület)  egyszeri      100.000.- Ft-

tal, azaz   Egyszázezer forinttal támogatja.   

 

A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik az Egyesület pénztára javára.  

A támogatás célja: régiójáró busz működésének támogatása 

A felhasználás határideje: 2016. december 31. 

Az Egyesület a támogatásról 2017. január 31.-ig köteles elszámolni. 

A támogatási cél kormányzati funkciója: 011130 Önkormányzatok és önkormányzati 

hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 

 

Utasítja a polgármestert, hogy fenti támogatásról a Képviselő-testület döntésének megfelelő 

tartalommal kössön megállapodást az Egyesülettel, ami terjedjen ki az Ör. 4. § (2) 

bekezdésében meghatározottakra.  

Utasítja a polgármestert, hogy a megállapodás megkötését követően intézkedjen fenti összeg 

kifizetéséről. 

Utasítja a polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról 

számoljon be a Képviselő-testületnek. 

 

Felelős: Pék László, polgármester 

Határidő:  

 a megállapodás megkötésére: 2016. október 31. 

 az összeg kifizetésére: a megállapodás megkötését követően, az abban foglaltak szerint 

 beszámolás: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő lejártát 

követő testületi ülésen. 

 

Támogatási szerződés megkötésre került 

 

 

64/2016. (IX. 20.) HATÁROZATA 

 

Megállapodás megkötéséről iskolás gyermek szállítására 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Kékkút településről a 

révfülöpi iskolába Salföld település Falugondnoki Szolgálata által szállított gyermekre 

tekintettel 100.000,-Ft/év hozzájárulást fizet Salföld település részére. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármester az előterjesztésben foglalt megállapodás 

aláírására. 

 

Felelős: Pék László polgármester 

Határidő: 2016. szeptember 30. 

 

Megállapodás megkötése megtörtént  
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Határozati javaslat: 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2016. (XI. 29.) HATÁROZATA 

 

Jelentés elfogadásáról  

 

 

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

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. 

 

 

Kővágóörs, 2016. november 22. 

 

         Pék László 

         polgármester 

 

 

 


