
J e l e n t é s 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2015.  szeptember 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: 

 

20/2015. (IV. 28.) HATÁROZATA 

 

Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évre vonatkozó közrendvédelmi 

beszámolót elfogadja.  

 

Intézkedést nem igényel  

21/2015. (IV. 28.) HATÁROZATA 

 

Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági 

Koncepciót az előterjesztés szerint elfogadja. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az elfogadásról a Rendőrkapitányságot 

értesítse. 

 

Felelős: Pék László polgármester 

Határidő: május 20. 

 

Határozat megküldve  

22/2015. (IV. 28.) HATÁROZATA 

 

a  2014. évben végzett ellenőrzésekről szóló jelentésről 

 

Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évben Kékkút Község 

Önkormányzatánál végzett ellenőrzésekről szóló jelentést tudomásul veszi és elfogadja azt. 

 

Intézkedést nem igényel  

 

23/2015. (IV. 28.) HATÁROZATA 

 

Önkormányzati társulások 2014. évi munkájáról  

 

Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati társulások 2014. évi 

munkájáról készült beszámolót tudomásul veszi és elfogadja. 

 

Intézkedést nem igényel  

 

 

 

 

 



24/2015. (IV. 28.) HATÁROZATA 

 

A temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálatáról  

 

Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a köztemető rendjéről, használatának és 

igénybevételének szabályairól szóló 11/2014. (XII. 16.) önkormányzati rendeletében 

szabályozott, a temetővel kapcsolatos díjakat felülvizsgálta, ami alapján megállapítja, hogy – 

a korábban meghatározottak szerint, az urnák díjának rendeletbe történő beépítésén túl - a 

díjakat módosítani nem kívánja. 

 

Rendelet módosítás elfogadásra került  

 

25/2015. (IV. 28.) HATÁROZATA 

 

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló  

2014. évre vonatkozó átfogó értékelés elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatok ellátásáról szóló 2014. évre vonatkozó értékelést elfogadja. 

Utasítja a polgármestert, hogy az értékelést küldje meg a Veszprém Megyei Kormányhivatal 

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya részére.   

 

Felelős: Pék László, polgármester 

Határidő: 2015. május 31.  

 

Gyámhivatalnak  határozat megküldve  

 

 

 

27/2015. (IV. 28.) HATÁROZATA 

 

Rendelet tervezet véleményezéséről  

 

Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Balaton-felvidéki Szociális és 

Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 

Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete által elfogadandó rendelet 

tervezetet megismerte az abban foglaltakkal egyetért. 

 

Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat részére határozat megküldve  

 

 

34/2015. (V. 06.) HATÁROZATA 

  

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy pályázatot nyújt be az 

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság 

számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások 

részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet alapján. 

A pályázattal a falugondnoki szolgáltatást kívánja fejleszteni új gépjármű beszerzése útján, 

tekintettel arra, hogy a jelenleg működő falugondnoki szolgáltatás, - mely ellátja időskorúak 

egészségügyi intézménybe történő szállítását, bevásárló utak biztosítását, mivel az alapvető 

élelmiszerek ellátásán kívül az egyéb szolgáltatások nem elérhetőek, valamint a településen 

élők közösségi, művelődési, szabadidős, sport rendezvényekre, kirándulásokra történő 

szállítását, -  fenntartható, biztonságos, gazdaságos és hatékony legyen. A jelenlegi gépjármű 

7 éves, és ezért a szervizelési és karbantartási költségek évről évre emelkednek - mivel a 



gépkocsihoz biztosított garanciák lejártak - melyek egyre nagyobb mértékben terhelik a 

település költségvetését.  

A Képviselő-testület tudomással bír arról, hogy a támogatás a nettó kiadásokra vonatkozik, 

így az általános forgalmi adó kifizetését 2015. évi költségvetése (tartalékkerete) terhére 

biztosítja.  

A Képviselő-testület tudomással bír arról, hogy a támogatás utófinanszírozású, így annak 

megelőlegezését az alábbiak szerint biztosítja: 2015. évi költségvetése (tartalékkerete) terhére. 

A Képviselő-testület tudomással bír arról, hogy nettó 8.000.000,-Ft alatti gépjárműre történő 

pályázat benyújtása esetén két árajánlat közül választva kell egy ajánlatot elfogadni, a 

8.000.000,-Ft feletti gépjárműre történő pályázat esetében közbeszerzési eljárás lefolytatására 

kerül sor.  

Felkéri a polgármestert a pályázat benyújtására. 

Felelős: Pék László polgármester 

Határidő: az MvM rendelet szerint  

Pályázat benyújtása megtörtént  

 

   37/2015. (VI. 02.) HATÁROZATA 
 

A polgármester jutalmának megállapításáról 
 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pék László, főállású polgármester részére 

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/H.§-a alapján jutalmat 

állapít meg, melynek összege a polgármester illetményének 4 havi összege,  598.304.-Ft. 

 

A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert, hogy  intézkedjen a polgármester jutalmának 

kifizetése iránt. 

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi, alpolgármester 

Határidő: 2015. július 30. 

 

Jutalom kifizetése megtörtént  

 

 

 

   38/2015. (VI 02.) 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: Az Egyesület működési kiadásainak támogatása 

A felhasználás határideje: 2015. december 31. 

Az Egyesület a támogatásról 2016. 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:  

1. a megállapodás megkötésére: 2015. június 20. 

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

3. beszámolás: az elszámolást, illetve elmaradása esetén az arra biztosított határidő 

lejártát követő testületi ülésen. 

 

Megállapodás megkötése megtörtént  

 

 

 

40/2015. (VII. 03.)  HATÁROZATA 

 

2015. évi ivóvíz szolgáltatás lakossági díjainak 

 enyhítésére pályázat benyújtásáról 

 

Kékkút  Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a 2015. évi lakossági víz- és 

csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé. 

A Képviselő Testület meghatalmazza a polgármestert az állami támogatás igénylésének 

benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.  

Felelős: Pék László, polgármester  

Határidő: azonnal.  

 

Pályázat benyújtásra került  

 

Határozati javaslat: 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2015. (IX 29.) HATÁROZATA 

 

Jelentés elfogadásáról  

 

 

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

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. 

 

 

Kővágóörs, 2015. szeptember 15.  

 

         Pék László 

         polgármester 

 


