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J e l e n t é s 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2016. szeptember 20-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: 

   22/2016. (IV. 05.) HATÁROZATA 

 

Kékkút 119/1. hrsz-ú ingatlan értékesítéséről   

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kékkút 119/1. helyrajzi számú ingatlant 

az annak megvásárlására szándéknyilatkozatot benyújtó Dr. Rácz Kristóf (1022 Budapest, 

Bimbó út 79.) részére értékesíteni kívánja. Az ingatlan vételárát bruttó 3.000.000 Ft-ban 

határozza meg. 

Felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület vételár igényéről a vételi szándékot benyújtót 

tájékoztassa, és amennyiben a Képviselő-testület által meghatározott vételár részéről 

elfogadásra kerül, úgy felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére. 

 

Felelős: Pék László, polgármester              Határidő: 2016. április 30. 

 

Adás-vételi szerződés megkötésre került  

 

   23/2016. (IV. 05.) HATÁROZATA 

 

Kékkút 119/2. és 119/3. hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről   

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kékkút 119/2. és 119/3. helyrajzi számú 

ingatlanokat az azok megvásárlására szándéknyilatkozatot benyújtó Szivós István Márton 

(1052 Budapest, Petőfi Sándor u. 7.) részére értékesíteni kívánja. Az ingatlanok vételárát bruttó 

3.000.000  Ft / ingatlanban határozza meg. 

Felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület vételár igényéről a vételi szándékot benyújtót 

tájékoztassa, és amennyiben a Képviselő-testület által meghatározott vételár részéről 

elfogadásra kerül, úgy felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére. 

 

Felelős: Pék László, polgármester                   Határidő: 2016. április 30. 

 

Adás-vételi szerződés megkötésre került  

 

24/2016. (IV. 05.) HATÁROZATA 

 

Az ingatlanok értékesítéséről kötendő 

adásvételi szerződésekről   
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Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kékkút 119/1., 119/2., és 119/3 helyrajzi 

számú ingatlanok  adásvételi szerződésével  kapcsolatban az alábbi elvárásokat fogalmazza 

meg: 

Az ingatlanok vételára a szerződés kötést követően 8 napon belül, egyösszegben, átutalással 

kerüljön kiegyenlítésre. 

 

Felelős: Pék László, polgármester                        Határidő: 2016. április 30. 

 

Adás-vételi szerződés megkötésre került  

 

   25/2016. (IV. 05.) HATÁROZATA 

 

Ingatlanok értékesítéséről szándéknyilatkozat 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő, a 

jelen határozatban felsorolt külterületi ingatlanok értékesítése vonatkozásában szándékát fejezi 

ki: Kékkút: 038/3, 038/12, 038/13, 038/14, 038/15, 038/16, 038/17, 038/18, 043/2, 043/3 hrsz. 

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ehhez szükséges értékbecslések elkészítését rendelje 

meg. 

 

Felelős: Pék László polgármester 

Határidő: soron következő ülés. 

 

Értékbecslések elkészítése megtörtént  

 

27/2016. (IV. 20.) HATÁROZATA 

   

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi  

költségvetése módosításának elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kővágóörsi Közös Önkormányzati 

Hivatal 2015. évi költségvetése módosítását  - az előterjesztésnek megfelelően -  elfogadja.  

 

Intézkedést nem igényel  

 

28/2016. (IV. 20.) HATÁROZATA 

 

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi zárszámadása elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kővágóörsi Közös Önkormányzati 

Hivatal 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót  - az előterjesztésnek megfelelően -  

elfogadja. 

 

Intézkedést nem igényel  

 

29/2016. (IV. 20.) HATÁROZATA 

 

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi pénzmaradványának, 

pénzmaradvány felhasználásának elfogadásáról 
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Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kővágóörsi Közös Önkormányzati 

Hivatal 2015. évi pénzmaradványát 5.507 e Ft összegben állapítja meg, melyből 

kötelezettségvállalással terhelt 3.074 e Ft. A Képviselő-testület elfogadja, hogy a Hivatal a 

2.433 e Ft összegű szabad pénzmaradvány teljes összegét a 2016. évi működési kiadások 

fedezetére használhatja fel. 

 

Intézkedést nem igényel  

 

 

30/2016. (IV. 20.) HATÁROZATA 

 

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi  

munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kővágóörsi Közös Önkormányzati 

Hivatal 2015. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.  

 

Intézkedést nem igényel  

 

31/2016. (IV. 20.) HATÁROZATA 

 

A 2016. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának 

 csökkentésére pályázat benyújtásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évi lakossági víz- és 

csatornaszolgáltatás díjnak csökkentésére pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az állami támogatás igénylésének 

benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.  

 

Felelős: Pék László, polgármester 

Határidő: 2016. április 21. 

 

Pályázat benyújtására került  

 

   35/2016. (V. 09.) HATÁROZATA 

Az egészségügyi alapellátás körzeteinek  

meghatározásáról szóló önkormányzati rendeletről 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés szerinti tartalommal a 

rendelet tervezetet véleményezésre megküldeni javasolja az alapellátást végző háziorvos, 

fogszakorvos és védőnő, valamint az országos módszertani intézet (Nemzeti 

Egészségfejlesztési Intézet, 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)  részére. 

Felkéri a polgármestert, hogy a vélemények megérkezését követően a véleményezett rendelet 

tervezetet a soron következő ülésre, elfogadásra terjessze elő. 
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Felelős: Pék László, polgármester 

Határidő: a) azonnal (véleményezésre megküldésre) 

b) véleményezett rendelet tervezet megérkezését követő tervezett testületi ülés 

Rendelet tervezet megküldésre került 

   36/2016. (V. 09.) HATÁROZATA 

 

1./ Kékkút Község Képviselő-testülete a tulajdonában lévő víziközművekre vonatkozó, a 

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által elkészített vagyonértékelést, továbbá az abban szereplő 

vagyonleltárt elfogadja. 

 

2./ Kékkút Község Önkormányzata a vagyonértékelésben szereplő adatokat a víziközművek 

vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő 

adatokról szóló 24/2003. (V. 29.) NFM rendelet 2 §. (2) bekezdése értelmében saját 

nyilvántartásain 2016. január 1-i fordulónappal átvezeti. A vagyonértékelés szerinti 

vagyonérték 84.654.963,- Ft. Az Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű vagyon értéke a 

2015. június 30-i fordulónappal elkészített vagyonértékeléssel került megállapításra a 

vagyonértékelésben rögzítettek szerint, amely vagyon elemeinek új bekerülési értékeként 

történő megjelenítése az Önkormányzat számviteli nyilvántartásaiban 2016. január 1-jével 

valósul meg oly módon, hogy a 2015. június 30-i fordulónappal megállapított vagyonérték a 

2015. július 1. – december 31. között aktivált beruházásokkal, illetve egyéb változásokkal 

módosításra kerülnek. A 2016. január 1-jei bruttó bekerülési érték az avulással korrigált 

újraelőállítási érték alapján került megállapításra. 

 

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy jelen döntést a DRV Zrt. részére 

megküldje. 

4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a további, szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Felelős: Pék László polgármester 

Határidők:  1./   azonnal 

            2./   folyamatosan 

                                3./   legkésőbb 2016. május 20. 

                                4./   folyamatosan. 

 

Kivonat DRV-nek megküldésre került  

 

    37/2016. (V. 09.) HATÁROZATA 

 

a  2015. évben végzett ellenőrzésekről szóló jelentésről 

 

Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évben Kékkút Község 

Önkormányzatánál végzett ellenőrzésekről szóló jelentést tudomásul veszi és elfogadja azt. 

 

Intézkedést nem igényel  

 

   38/2016. (V. 09.) HATÁROZATA 

 

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 
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 2015. évre vonatkozó átfogó értékelés elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatok ellátásáról szóló 2015. évre vonatkozó értékelést elfogadja. 

Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az értékelést küldje meg a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya részére.   

 

Felelős: Pék László, polgármester 

Határidő: 2016. május 31.  

 

Gyámhivatalnak kivonat megküldve  

 

   39/2016. (V. 09.) HATÁROZATA 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a közösségi színterek használati 

szabályzatát, házirendjét, az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott szabályzatot, házirendet a tegye 

közzé. 

 

Felelős: Pék László polgármester 

Határidő: 2016. május 31. 

Szabályzat közzétételre került  

40/2016. (V. 09.) HATÁROZATA 

 

Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati társulások 2015. évi 

munkájáról készült beszámolót tudomásul veszi, és elfogadja.  

 

Intézkedést nem igényel  

 

   41/2016. (V. 09.) HATÁROZATA 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szünidei gyermekétkeztetési feladatok 

ellátását az ellátási kötelezettségen felül biztosítani nem kívánja. A szünidei gyermekétkeztetés 

feltételeit előkészíti. 

Felkéri a polgármestert, hogy a jegyzőt, valamint a kötelező felvételt biztosító Óvoda, Iskola 

intézményvezetőit a szünidei gyermekétkeztetés biztosításának igénybevételi lehetőségéről 

tájékoztassa. 

Felelős: Pék László polgármester 

Határidő: 2016. május 30. 

Intézményvezetők tájékoztatása megtörtént  

    42/2016. (V. 09.) HATÁROZATA 

 

A temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálatáról 
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Kékkút Község Önkormányzata 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 díjakat az alábbiak szerint kívánja módosítani: 

a temetési helynél a kétszemélyes urnafülke lehetősége törlésre kerül.  

 

Felkéri a jegyzőt a szükséges véleményeztetési eljárás lefolytatására, valamint arra, hogy a 

rendelet módosításának tervezetét terjessze a Képviselő-testület elé. 

 

Felelős: dr. Szabó Tímea, jegyző 

Határidő: a következő tervezett testületi ülés 

 

Rendelet tervezet véleményeztetésre megküldésre került  

 

    43/2016. (V. 09.) HATÁROZATA 

 

Gázló Környezet- és Természetvédő Egyesület kérelméről  
 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete testülete  a Gázló Környezet- és 

Természetvédő Egyesületet (Székhely: 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 7.)  nem támogatja.  

 

Egyesület döntésről értesítve  

 

    44/2016. (V. 09.) HATÁROZATA 

 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal településrendezési  

eszközök hiánya miatti törvényességi felhívásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Kormányhivatal 

VEB/005/1246/2016. számú törvényességi felhívását megtárgyalta. 

 

A Képviselő-testület a törvényességi felhívásban foglaltakkal egyetért, és a helyi építési 

szabályzat elkészítése érdekében elsőként árajánlatokat szerez be.  

 

Felkéri a polgármestert, hogy a helyi építési szabályzat elkészítésére kérjen ajánlatot 

 

Tér-Metszet Építész és Mérnök Iroda Kft  (8300 Tapolca, Kossuth utca 6.) 

Planteus Építészeti, Településrendezési és Mérnöki Iroda (8273 Monoszló, Fő utca 23.) 

Város és Ház Építőipari, Tervező, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt (1146 Budapest, Abonyi     

 utca 8.)  

 

és a kapott ajánlatokat terjessze elő a következő tervezett ülésre. 

 

Felelős: Pék László, polgármester 

Határidő: következő tervezett ülés. 

 

Árajánlatok beszerzése folyamatban  

 

 

    45/2016. (V. 09.) HATÁROZATA 
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Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Tapolca Környéki Önkormányzati 

Társulás tagja a jelen határozatban foglaltak szerint nyilatkozik arra , hogy a Társulás által 

fenntartott Balaton – felvidéki Szociális , Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálatnál a 

létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatott - jogviszonyban vagy 

munkaviszonyban töltött idejének megszakítás nélküli - foglalkoztatására a települési 

önkormányzat által alapított más szervnél, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a 

tervezett új álláshelyeken, szervezeti változás, feladatátadás következtében a kérelem 

benyújtójának fenntartói körén kívüli munkáltatónál nincs lehetőség.  

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a létszámleépítéssel kapcsolatos egyszeri 

költségvetési támogatás igénylésének Magyar Államkincstárhoz történő benyújtását támogatja, 

azzal egyetért. 

 

Felkéri a képviselő-testület a polgármestert , hogy a döntésről a Társulás elnökét a határozat 

megküldésével értesítse. 

 

Felelős:  Pék László polgármester 

Határidő: 2016.május 31. 

Társulás értesítve  

 

46/2016. (V. 09.) HATÁROZATA 
 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete szándékát fejezi ki abban a 

vonatkozásban,  hogy a Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesületet (Székhely: 8261 

Badacsony, Park u. 14.)   2016. évben támogatja.   

Egyesület értesítése megtörtént 

 

48/2016. (V. 09.) HATÁROZATA 

 

Alpolgármester jutalmának megállapításáról  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester 

részére 6 havi bruttó tiszteletdíjnak megfelelő jutalmat állapít meg.  

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen az alpolgármester jutalmának 

kifizetése iránt. 

 

Felelős: Pék László polgármester 

Határidő: 2016. május 31.   

 

Jutalom kifizetése megtörtént 

 

    50/2016. (V. 09.) HATÁROZATA 

 

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

jutalmat állapít meg,  a polgármester illetményének  6 havi bruttó összegének megfelelően.  

 

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

kifizetése iránt. 

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi, alpolgármester 

Határidő: 2016. május 31.  

Jutalom kifizetése megtörtént 

 

   52/2016. (V. 23.) HATÁROZATA 

 

ingatlanok értékesítéséről  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kékkút 038/3.; 038/12.; 038/13.; 

038/14.; 038/15.; 038/16.; 038/17.; 038/18.; 038/19.; 038/22.; 038/25. és 046/3. hrsz-ú 

ingatlanokat – az azok megvásárlására szándéknyilatkozatot benyújtó Horváth László (8253 

Révfülöp, Dózsa köz 2.) részére  - értékesíteni kívánja. Az ingatlanok vételárát 3.000.000  

Ft-ban határozza meg. 

Felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület vételár igényéről a vételi szándékot benyújtót 

tájékoztassa, és amennyiben a Képviselő-testület által meghatározott vételár részéről 

elfogadásra kerül, úgy felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére. 

 

Felelős: Pék László, polgármester 

Határidő: 2016. június 30. 

 

Adás-vételi szerződés aláírása megtörtént  

 

Határozati javaslat: 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2016. (IX. 20.) HATÁROZATA 

 

Jelentés elfogadásáról  

 

 

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

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. 

 

 

Kővágóörs, 2016. szeptember 13. 

 

         Pék László 

         polgármester 

 

 

 


