Jelentés
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. szeptember 20-i ülésének
Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester
Tisztelt Képviselő-testület !
A Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról az alábbiakban számolok
be:
36/2017. (IV. 25.) HATÁROZATA
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló
2016. évre vonatkozó átfogó értékelés elfogadásáról
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról szóló 2016. évre vonatkozó értékelést elfogadja.
Utasítja a polgármestert, hogy az értékelést küldje meg a gyermekvédelmi és gyámügyi
feladatkörében eljáró Veszprém Megyei Kormányhivatal részére.
Felelős: Pék László, polgármester
Határidő: 2017. május 31.
Kormányhivatal döntésről értesítve

38/2017. (IV. 25.) HATÁROZATA
Gördülő fejlesztési tervhez kapcsolódó meghatalmazásról
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011 évi CCIX törvény 11.§-a
rendelkezése alapján az ellátásért felelős kötelezettségébe tartozó, 22-26037-1-001-01-11
MEKH kódszámú, DRV_S_224 számú Kékkút Község víziközmű-rendszerére vonatkozó
Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos önkormányzati kötelezettségek teljesítésével, a teljes
hatósági eljárásra szólóan meghatalmazza DRV Zrt.-ét (8600 Siófok, Tanácsház u. 7.)
Felhatalmazza a polgármestert a mellékelt meghatalmazás aláírására, valamint annak a DRV
Zrt. részére történő továbbítására.
Felelős: Pék László polgármester
Határidő: 2017. április 30.
DRV Zrt. döntésről értesítve
39/2017. (IV. 25.) HATÁROZATA
Kővágóörs és Kékkút községek óvodai nevelést biztosító Intézményfenntartó
Társulás Társulási megállapodása módosításáról
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Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88.§-a alapján a Kővágóörs és Kékkút községek óvodai
nevelést biztosító Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodás módosítását és annak
egységes szerkezetét 2017. augusztus 1-i hatállyal jóváhagyja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Társulási Tanácsot értesítse.
Felelős: Pék László polgármester
Határidő: azonnal.
Társulási megállapodás aláírása megtörtént
H43/2017. (IV. 25.) HATÁROZATA
Alpolgármester jutalmának megállapításáról
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester
részére 3 havi tiszteletdíjának megfelelő összegű jutalmat állapít meg.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen az alpolgármester jutalmának
kifizetése iránt.
Felelős: Pék László polgármester
Határidő: 2017. május 31.
Jutalom kifizetése megtörtént
45/2017. (IV. 25.) HATÁROZATA
polgármester jutalmának megállapításáról
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pék László, főállású polgármester részére
3 havi illetményének megfelelő összegű jutalmat állapít meg.
A Képviselő-testület felkéri az alpolgármestert, hogy intézkedjen a polgármester jutalmának
kifizetése iránt.
Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi, alpolgármester
Határidő: 2017. május 31.
Jutalom kifizetése megtörtént
46/2017. (IV. 25.) HATÁROZATA
jegyző jutalmának megállapításáról
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Dr. Szabó Tímea jegyző jutalmazása
céljára nettó 100.000 Ft összegű keretet biztosít.
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Pék László polgármester
Határidő: 2017. május 31.
Jutalom kifizetése megtörtént
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52/2017. (IV. 26.) HATÁROZATA
A 2017. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére pályázat
benyújtásáról
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. 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: 2017. április 27.
Pályázat benyújtásra került
57/2017. (VII. 20.) HATÁROZATA
Településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet
megalkotásának árajánlat elbírálása
Kékkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településképi arculati kézikönyv és
a településképi rendelet megalkotása érdekében beérkezett ajánlat elbírálásáról az alábbi
döntést hozta:
Bárdosi Andrea Margit egyéni vállalkozó (1146 Budapest, Abonyi u. 8.) ajánlatát fogadja el
bruttó 600.000 Ft összegben.
Felkéri az alpolgármestert, hogy a vállalkozási szerződést megkösse.
Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester
Határidő: azonnal.
Vállalkozási szerződés megkötése megtörtént, munka folyamatban
58/2017. (VII. 20.) HATÁROZATA
Településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet megalkotásának kapcsán
települési főépítészi feladatok ellátására árajánlat elbírálása
Kékkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településképi arculati kézikönyv és
a településképi rendelet megalkotásának kapcsán települési főépítészi feladatok ellátására
beérkezett ajánlat elbírálásáról az alábbi döntést hozta:
-

a Hori & Viki Design Kft. (8400 Ajka, Táncsics u. 32.) ajánlatát elfogadja bruttó
190.500 Ft összegben.

Felkéri az alpolgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére.
Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester
Határidő: azonnal.
Vállalkozási szerződés megkötése megtörtént, munka folyamatban
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59/2017. (VII. 20.) HATÁROZATA
A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal létszámbővítéséhez
szükséges költségek biztosításáról
Kékkút Község Önkormányzata jóváhagyja, hogy a Kővágóörsi Közös Önkormányzati
Hivatal létszáma az adóigazgatás területén jelentkező többlet feladatok, így különösen új
adónem bevezetése, fokozott adóügyi ellenőrzések, kintlévőségek behajtása céljából 1 fő négy
órás adóügyi ügyintézővel, határozott időre (2017. augusztus 1. napjától 2018. december 31.
napjáig) bővítésre kerüljön.
A Képviselő-testület elfogadja, hogy a létszámbővítéssel járó költségeket (munkabér +
járulékai) a Közös Hivatal költségvetése részére Balatonhenye Község Önkormányzata
Képviselő-testülete biztosítja, oly módon, hogy Kékkút .Község Önkormányzatának
többletkiadása nem keletkezik.
Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi, alpolgármester
Határidő: 2017. augusztus 31.
Közös Hivatal döntésről értesítve
60/2017. (VII. 20.) HATÁROZATA
A települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatására pályázat benyújtásáról és a vállalt önerő összegéről
Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települési önkormányzatok szociális célú
tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján szociális
célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásra igényt nyújt be 18 m³ mennyiségben kemény
lombos tűzifára, melyhez a szükséges önerő összesen 22.860 Ft (18.000 Ft + Áfa). A tűzifa
szállításából származó költségek az önkormányzatot terhelik.
A pályázatban vállalt szállítás költségeit a Képviselő-testület Kékkút Község Önkormányzata
Képviselő-testületének a 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében
meghatározott tartalékkerete terhére biztosítja. A Képviselő-testület a pályázati adatlap
tartalmával, az abban foglalt nyilatkozattal egyetért.
A Képviselő testület felhatalmazza az alpolgármestert a pályázati adatlap aláírására és a
pályázat benyújtására.
Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi, alpolgármester
Határidő: 2017. augusztus 25.
Pályázat benyújtásra került
61/2017. (VII. 20.) HATÁROZATA
Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület támogatása
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás
átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati
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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: régiójáró busz működésének támogatása
A felhasználás határideje: 2017. december 31.
Az Egyesület a támogatásról 2018. január 31.-ig köteles elszámolni.
A támogatási cél kormányzati funkciója: 011130 Önkormányzatok és önkormányzati
hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége.
Utasítja az alpolgármestert, hogy fenti támogatásról a Képviselő-testület döntésének
megfelelő tartalommal kössön megállapodást az Egyesülettel, ami terjedjen ki az Ör. 4. § (2)
bekezdésében meghatározottakra.
Utasítja az alpolgármestert, hogy a megállapodás megkötését követően intézkedjen fenti
összeg kifizetéséről.
Utasítja az alpolgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról
számoljon be a Képviselő-testületnek.
Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi, alpolgármester
Határidő:
- a megállapodás megkötésére: 2017. augusztus 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.

Támogatási szerződés aláírása és a támogatás átutalása megtörtént
63/2017. (VIII. 02.) HATÁROZATA
Háziorvosi feladatellátási szerződés közös megegyezéssel történtő megszűntetéséről
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Gyenesiné Dr. Nagy Eleonóra
háziorvos kérelmét megtárgyalta és a háziorvosi feladatellátási szerződés közös
megegyezéssel történtő megszűntetését 2017. december 31. napjával elfogadja.
A Képviselő-testület hozzájárulását adja ahhoz, hogy 2017. október 1-től december 31-ig
a tartós helyettesítést Dr. Németh Csaba háziorvos lássa el.
Megbízza az Alpolgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester
Határidő: azonnal.
Háziorvos döntésről értesítve
65/2017. (VIII. 02.) HATÁROZATA
Kékkút, Fő utca Templom felőli és Salföld felőli végének csapadékvíz elvezető árok
burkolására érkezett ajánlat elfogadásáról
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Kékkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fő utca Templom felőli és Salföld
felőli végének (90 fm és 60 fm hosszban) csapadékvíz elvezető árok burkolására beérkezett
ajánlat elbírálásáról az alábbi döntést hozta:
-

a Folyondár 2008. Kft. (8227 Felsőörs, Fenyves u. 4.) ajánlatát elfogadja bruttó
2.600.000.- Ft + ÁFA és 1.600.000.- Ft + ÁFA, azaz összesen 4.200.000.- Ft + ÁFA
összegben.

Felkéri az alpolgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére.
Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester
Határidő: azonnal.
A szerződés aláírásra került, a beruházás megvalósult
Határozati javaslat:
KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…./2017. (IX. 20.) HATÁROZATA
Jelentés elfogadásáról
Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű képviselő-testületi
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
Kővágóörs, 2017. szeptember 14.
Kardosné Csaba Gyöngyi
alpolgármester
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