Jelentés
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. április 1-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:
3/2015. (II. 23.) HATÁROZATA
Az Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettsége megállapításáról
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 29/A. §-a alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint a
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése
szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési
évet követő három évre várható összegét az alábbiakban foglaltak szerint állapítja meg:
Saját bevételek összege:
2015. 42.980 ezer Ft
2016. 41.880 ezer Ft
2017. 41.960 ezer Ft
2018. 42.160 ezer Ft
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek:
2015. 0
2016. 0
2017. 0
2018. 0
Intézkedést nem igényel
4/2015. (II. 23.) HATÁROZATA
A 2015. évi közbeszerzési tervről
Kékkút Község Önkormányzata a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII.
törvény 33.§-a alapján az Önkormányzat, mint ajánlatkérő által 2015. évben
lefolytatandó közbeszerzési eljárások éves tervét nemleges megjelöléssel
jóváhagyja.
Megbízza a polgármestert, hogy az esetlegesen közbeszerzéssel érintett
fejlesztéseket, beruházásokat kísérje figyelemmel.
Felelős: Pék László polgármester
Határidő: folyamatos
Intézkedést nem igényel

5/2015. (II. 23.) HATÁROZATA
A polgármester 2015. évi szabadsága ütemezéséről
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pék László, polgármester 2015. évi
szabadságának ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
2015. tavasza
2015. nyara
2015. ősz
2015. tél

10 nap
10 nap
10 nap
9 nap.

Intézkedést nem igényel
6/2015. (II. 23.) HATÁROZATA
Ábrahámhegy Polgárőr Egyesület támogatásának elszámolásáról
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete, az Ábrahámhegy Polgárőr Egyesület
(8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.) részéről nyújtott, 2014. évre vonatkozó
támogatásának elszámolásáról szóló beszámolóját megismerte, azt elfogadja.
Felelős: Pék László polgármester
Határidő: azonnal
Az egyesület a döntésről értesítve

7/2015. (II. 23.) HATÁROZATA
Polgárőr 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 az Ábrahámhegyi Polgárőr
Egyesületet (8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.) egyszeri 80.000 Ft-tal, azaz
Nyolcvanezer forinttal támogatja.
A támogatás kifizetése egy összegben utalással/pénztári kifizetéssel történik az Egyesület
bankszámlája/ pénztára javára.
A támogatás célja:működés
A felhasználás határideje: 2015. december 31.
Az Egyesület a támogatásról 2016. január 31-ig köteles elszámolni.
A támogatási cél kormányzati funkciója: 031060 Bűnmegelőzés
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: 2015. március 30.

-

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.

Az egyesület a döntésről értesítve
8/2015. (II. 23.) HATÁROZATA
támogatás iránti kérelem elutasításáról
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság (8200 Veszprém, Dózsa Gy. u. 31.) támogatás iránti kérelmét megismerte, a
szervezet részére 2015. évben támogatást nem áll módjában nyújtani.
Az Igazgatóság a döntésről értesítve
9/2015. (II. 23.) HATÁROZATA
A falugondnoki szolgálat 2015. évi továbbképzési terve jóváhagyásáról
Kékkút Község Önkormányzata Képviselőtestülete a falugondnoki szolgálat 2015. évi
továbbképzési tervét jóváhagyja.
Utasítja a polgármestert, hogy a döntésről a falugondnokot tájékoztassa.
Felelős: Pék László polgármester
Határidő: azonnal
A falugondnok a döntésről értesítve
Határozati javaslat:
KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2015. (IV. 01.) HATÁROZATA
Jelentés elfogadásáról
Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű képviselő-testületi
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
Kővágóörs, 2015. március 30.
Pék László
polgármester

