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J e l e n t é s 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2014. december 02-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: 

63/2014. (X. 1.) HATÁROZATA 

Települési folyékony hulladék elszállítására pályázat kiírásáról 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Települési folyékony hulladék 

összegyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére vonatkozó szolgáltatás 

elvégzésére” pályázatot ír ki, mely pályázati felhívás a határozat 1. számú mellékletét képezi, 

mely az alábbi időpontokkal egészül ki: 

A pályázat benyújtási határideje:2014. október 31. 

A borítékok bontása:2014. november 05.  

Eredményhirdetés időpontja:2014. november 10.  

A pályázattal ellátható közszolgáltatási időtartam: 2017. december 31.  

A pályázatot Kékkút Fő u. 15. szám alatti hirdetőtábláján, valamint honlapján teszi közzé, 

továbbá azt eljuttatja a 20 km távolságon belül a pályázat szerinti szolgáltatást végzőkhöz. 

Felelős:  Pék László  polgármester    Határidő: 2014. november 10.  

Pályázat kiírása megtörtént  

64/2014. (X. 01.) 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 2014. évi 

fordulójához.  

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

kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2015. 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.  
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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: 2014. október 1. 

Az önkormányzat a pályázathoz csatlakozott  

65/2014.  (X. 01.) 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: 2014. október 4.  

A pályázati kiírások kihirdetésre kerültek  

66/2014.  (X. 01.) HATÁROZATA 

A települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz 

kapcsolódó kiegészítő támogatásának önrészéről 

Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési önkormányzatok szociális célú 

tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló a 46/2014. (IX.25.) BM rendelet 

alapján szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásra igényt nyújt be    

2 m³ mennyiségben kemény lombos tűzifára, melyhez a szükséges önerő összesen    2.000 .- 

Ft
 
+ áfa . 

A pályázat önrészeként szolgáló összeget a Képviselő-testület Kékkút Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének a 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.25.) 

önkormányzati rendeletében meghatározott tartalékkerete terhére biztosítja. 

Felelős: Pék László polgármester        Határidő: 2014. október 6. 

A önkormányzat pályázatot nyújtott be  

70/2014. (X. 27.) HATÁROZATA 

Az alpolgármester megválasztásáról 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kardos Csaba Gyöngyi -t 

alpolgármesternek megválasztotta. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 

esküt az alpolgármestertől vegye ki. 

Felelős: Pék László, polgármester        Határidő: azonnal 

Intézkedést nem igényel  
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72/2014. (X. 27.) HATÁROZATA 

A polgármester illetményének megállapításáról 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pék László, főállású polgármester 

illetményét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) 71. § (4) bekezdés a) pontja alapján havi 149.576,- Ft-ban állapítja meg.  

A polgármester az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján havonta 22.436,- Ft, - illetménye 15 %-

ának megfelelő - összegű költségtérítésre jogosult.  

Utasítja az alpolgármestert, hogy intézkedjen a polgármester járandóságai havi 

rendszerességgel történő kifizetése iránt. 

Felelős:   Kardosné Csaba Gyöngyi, alpolgármester     Határidő: azonnal 

Intézkedést nem igényel  

74/2014. (X. 27.) HATÁROZATA 

Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete  Kardosné Csaba Gyöngyi , társadalmi 

megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 80. § (2) bekezdése alapján havi 

67.309 Ft-ban (a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja %-ának megfelelő összeg) 

állapítja meg.  

Az alpolgármester az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján havonta 10.096 Ft, - tiszteletdíja 15 

%-ának megfelelő - összegű költségtérítésre jogosult.  

Utasítja a polgármestert, hogy intézkedjen az alpolgármester járandóságai havi 

rendszerességgel történő kifizetése iránt. 

Felelős: Pék László, polgármester        Határidő: azonnal 

Intézkedést nem igényel  

75/2014. (X. 27.) HATÁROZATA 

A Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás   

Társulási Tanácsába tag delegálásáról 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Tapolca Környéki Önkormányzati 

Társulás Társulási Tanácsába Pék László-t delegálja. 

Utasítja a polgármestert, hogy a határozatot a Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás 

részére küldje meg. 

Felelős: Pék László,  polgármester       Határidő: 2014. november 12.  
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A határozat a társulás részére megküldve  

 

Határozati javaslat: 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2014. (XII. 02.) HATÁROZATA 

Jelentés elfogadásáról  

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

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. 

 

Kékkút, 2014. november 27. 

Pék László 

     polgármester 

 

 

 

 


