Jelentés
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. május 09-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:
8/2016. (II. 12.) 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:
2016. 45.535 ezer Ft
2017. 45.730 ezer Ft
2018. 45.720 ezer Ft
2019. 45.740 ezer Ft
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek:
2016. 0 Ft
2017. 0 Ft
2018. 0 Ft
2019. 0 Ft
Intézkedést nem igényel

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2016. (II. 12.) HATÁROZATA
A 2016. évi közbeszerzési tervről
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi

CXLIII. törvény 42.§-a alapján az Önkormányzat, mint ajánlatkérő által 2016. évben
lefolytatandó közbeszerzési eljárások éves tervét nemleges megjelöléssel jóváhagyja.
Megbízza a polgármestert, hogy az esetlegesen közbeszerzéssel érintett fejlesztéseket,
beruházásokat kísérje figyelemmel.
Intézkedést nem igényel

10/2016. (II. 12.) HATÁROZATA
A szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi
térítési díjainak meghatározásáról
Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tapolca Környéki Önkormányzati
Társulás Társulási Tanácsa a fenntartásában működő Balaton-felvidéki Szociális,
Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat által biztosított szociális és gyermekjóléti
alapellátások intézményi térítési díjainak meghatározásáról szóló előterjesztést megtárgyalta.
Az előterjesztésben javasolt térítési díjakat az alábbi mentességekkel, kedvezményekkel
kiegészítve fogadja el.
A házi segítségnyújtás tekintetében a társulás által elfogadotton túl, az intézményi térítési díjból
további 10% kedvezményt biztosít.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről szóló határozatot küldje meg a Társulás elnökének
további intézkedés végett.
Felelős: Pék László polgármester
Határidő: 2016. március 5.
Társulás döntésről értesítve
11/2016. (II. 12.) HATÁROZATA
2016. évi rendezvényterv elfogadásáról
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évi rendezvénytervet elfogadja.
Intézkedést nem igényel

12/2016. (II. 12.) HATÁROZATA
Ábrahámhegy Polgárőr Egyesület támogatásának elszámolásáról
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete, az Ábrahámhegy Polgárőr Egyesület
(8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.) részére nyújtott, 2015. évre vonatkozó támogatással
való elszámolást elfogadja.
Felelős: Pék László polgármester
Határidő: azonnal

Intézkedést nem igényel
13/2016. (II. 12.) HATÁROZATA
Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület támogatásának elszámolásáról
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület
(8261 Badacsony, Park u. 14.) részére nyújtott, 2015. évre vonatkozó támogatással való
elszámolást elfogadja.
Felelős: Pék László polgármester
Határidő: azonnal.
Intézkedést nem igényel
14/2016. (II. 12.) HATÁROZATA
Ábrahámhegy 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 Ábrahámhegy Polgárőr Egyesületet (Székhely: 8256 Ábrahámhegy,
Badacsonyi u. 13.) (továbbiakban: Egyesület) egyszeri 110.000 Ft-tal, azaz Egyszáztízezer forinttal
támogatja.
A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik az Egyesület pénztára javára.
A támogatás célja: Az Egyesület működési kiadásainak támogatása
A felhasználás határideje: 2016. december 31.
Az Egyesület a támogatásról 2017. 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: 2016. március 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.
Megállapodás megkötése megtörtént

15/2016. (II. 12.) HATÁROZATA

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete nem kíván együttműködési megállapodást
kötni a Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel.
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesületet
tájékoztassa.
Felelős: Pék László polgármester
Határidő: 2016. március 16.
Egyesület döntésről értesítve
16/2016. (II. 12.) HATÁROZATA
A Kékkút, szőlőhegyben történő ivóvízhálózat kiépítéséről
1./ Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kékkút – szőlőhegyben található
ivóvíz-hálózat tervezésével és engedélyezésre való benyújtásával a Special Bauterv
Építőmérnöki Kft.-t (8000 Székesfehérvár, Pozsonyi u. 99/A, 1/2) bízza meg az árajánlatában
szereplő 1.470.000.,- Ft + ÁFA összegben.
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy jelen döntést követően
a döntés eredményéről a Special Bauterv Építőmérnöki Kft.-t (8000 Székesfehérvár,
Pozsonyi u. 99/A, 1/2) értesítse.
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a tervezési szerződés
aláírására és a további, szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Pék László polgármester
Határidők: 1./ azonnal
2./ legkésőbb 2016. február 15.
3./ legkésőbb 2016. március 1., majd folyamatosan.
Tervezési szerződés aláírásra került
KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
17/2016. (II. 12.) HATÁROZATA
Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért az előterjesztés szerint Kővágóörs
Község Önkormányzat Képviselő-testületének az óvodában nyújtott gyermekétkeztetés térítési
díjáról és a gyermekétkeztetésben alkalmazható kedvezmény megállapításáról szóló 4/2012.
(III.19.) önkormányzati rendelete módosításával és azt elfogadásra javasolja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Kővágóörs Község
polgármesterét értesítse.
Felelős: Pék László polgármester
Határidő: február 29.
Kővágóörs Önkormányzata a döntésről értesítve

18/2016. (II. 12.) HATÁROZATA
A falugondnoki szolgálat 2016. évi továbbképzési terve jóváhagyásáról
Kékkút Község Önkormányzata Képviselőtestülete a falugondnoki szolgálat 2016. évi
továbbképzési tervét jóváhagyja.
Utasítja a polgármestert, hogy a döntésről a falugondnokot tájékoztassa.
Felelős: Pék László polgármester
Határidő: azonnal.
Tájékoztatás megküldve

19/2016. (II. 12.) HATÁROZATA
Háziorvos, védőnő vállalkozó számára nyújtható helyi iparűzési adó
mentességről szóló rendelettervezet tartalmáról
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a háziorvos, védőnő vállalkozó számára
mentességet kíván biztosítani az iparűzési adó alól a jegyzőkönyv mellékletét képező Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Iroda észrevételének megfelelően módosított rendelettervezetben foglaltak szerint.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a rendelettervezet Miniszterelnökség Támogatást
Vizsgáló Irodája részére történő megküldésére.
Felelős: Dr. Szabó Tímea jegyző
Határidő: 2016. február 29.
Rendelet tervezet megküldésre került
20/2016. (II. 12.) HATÁROZATA
A polgármester 2016. évi szabadsága ütemezéséről
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pék László, polgármester 2016. évi
szabadságának ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
január 10 nap, február 10 nap, március 5 nap, április 5 nap, május 5 nap, június 5 nap, július
10 nap, augusztus 10 nap, szeptember 2 nap, november 4 nap, december 10 nap.
A Képviselő-testület dönt továbbá arról, hogy Pék László, polgármester előző ciklusban (2014.
október 12-éig) ki nem adott szabadságát megváltja.
Felkéri az alpolgármestert, hogy gondoskodjon a szabadságmegváltás kifizetéséről.
Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi, alpolgármester
Határidő: 2016. március 16.
Ütemterv elkészült, kifizetés megtörtént

Határozati javaslat:
KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016. (V….) HATÁROZATA
Jelentés elfogadásáról
Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű képviselő-testületi
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
Kővágóörs, 2016. április 19.
Pék László
polgármester

