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J e l e n t é s 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2018. szeptember 20-i  nyilvános ülésére 

Tárgy:           Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: Kardosné Csaba Gyöngyi  polgármester 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról az alábbiakban 

számolok be: 

41/2018. (V. 07.) HATÁROZATA 

 

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi  

költségvetése módosításának elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kővágóörsi Közös Önkormányzati 

Hivatal 2017. évi költségvetése módosítását és a tájékoztatást – az előterjesztésnek megfelelően 

- elfogadja. 

 

Intézkedést nem igényel  

 

42/2018. (V. 07.) HATÁROZATA 

 

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi zárszámadása elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kővágóörsi Közös Önkormányzati 

Hivatal 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót  - az előterjesztésnek megfelelően -  

elfogadja. 

 

Intézkedést nem igényel  

 

43/2018. (V. 07.) HATÁROZATA 

 

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi pénzmaradványának, 

pénzmaradvány felhasználásának elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kővágóörsi Közös Önkormányzati 

Hivatal 2017. évi pénzmaradványát 4.199.041 Ft összegben állapítja meg, melyből 

kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány 4.199.041 Ft.  

 

Intézkedést nem igényel  
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44/2018. (V. 07.) HATÁROZATA 

 

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi zárszámadáshoz kapcsolódó 

tájékoztatási kötelezettség elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kővágóörsi Közös Önkormányzati 

Hivatal 2017. évi zárszámadásához kapcsolódó tájékoztatási kötelezettségről szóló tájékoztatót  

- az előterjesztésnek megfelelően -  elfogadja. 

 

Intézkedést nem igényel  

   

45/2018. (V. 07.) HATÁROZATA 

 

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 

módosításáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kővágóörsi Közös Önkormányzati 

Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata módosítását és egységes szerkezetét elfogadja. 

 

Intézkedést nem igényel  

 

 

46/2018. (V. 07.) HATÁROZATA 

 

A Közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Közös önkormányzati hivatal 

létrehozásáról szóló megállapodás módosítását és egységes szerkezetét elfogadja azzal a 

módosítással, hogy a megállapodás 5.3.1. pontjában az ügyfélfogadási idő Köveskál esetében 

2 alkalommal 1 óra és 1 alkalommal 3 óra. 

 

Intézkedést nem igényel  

 

47/2018. (V. 07.) HATÁROZATA 

 

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról szóló beszámoló 

elfogadásáról  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kővágóörsi Közös Önkormányzati 

Hivatal 2017. évi munkájáról szóló beszámolót a kiegészítéssel együtt elfogadja.  

 

Intézkedést nem igényel  

 

 

  54/2018. (V. 17.) 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 módosítani nem kívánja. 

Intézkedést nem igényel  

 

  56/2018. (V. 17.) HATÁROZATA 

 

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról  

szóló 2017. évre vonatkozó átfogó értékelés elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatok ellátásáról szóló 2017. évre vonatkozó értékelést elfogadja. 

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

részére.   

Határidő: 2018. május 31.  

 

Kormányhivatal döntésről értesítve  

 

  58/2018. (V. 17.) HATÁROZATA 

 

helyiség bérbeadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Traub Pál Kékkút, Fő utca szám alatti 

lakos részére bérbe adja a Kékkút, Fő utca 4. szám alatt lévő épület tetőterében lévő egy egész 

és  fél  lakószobát tárolás céljára 2018. április 1. napjától 2019. március 31-ig, mely  helyiség 

bérleti díja bruttó 15.000 Ft/hó.  

Felhatalmazza az alpolgármestert a bérleti szerződés aláírására.   

Határidő: azonnal. 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester.  

Bérleti szerződés aláírásra került 

   

60/2018. (VI. 12.) HATÁROZATA 

 

feladatellátási megállapodás módosítás jóváhagyásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata az előterjesztés szerinti - háziorvosi és iskola egészségügyi 

alapellátás biztosítására -  feladat ellátási megállapodás módosítását jóváhagyja.  

A Képviselő testület felhatalmazza a Alpolgármestert a feladat ellátási megállapodás 

módosításának  aláírására.  

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester 

Határidő: azonnal. 

 

Megállapodás aláírása megtörtént 
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  61/2018. (VI. 12.) HATÁROZATA 

 

Király Gyógyító Betéti Társasággal  szerződés meghosszabbításáról  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi és hozzájárulását adja, 

hogy a Kővágóörs – Kékkút -Salföld háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátására a 2018. 

június 30-ig megbízott KIRÁLY Gyógyító Betéti Társaság szerződése meghosszabbításra 

kerüljön 2018. december 31-ig.  

A Képviselő-testület felkéri a alpolgármestert, hogy a döntésről Kővágóörs Község 

Önkormányzatát, mint a feladat ellátásra megbízott gesztor önkormányzatot értesítse. 

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester 

Határidő: azonnal. 

 

Kővágóörs Önkormányzat döntésről értesítve 

 

  65/2018. (VI. 21.) HATÁROZATA 

 

Önkormányzat tulajdonában lévő LNJ-132 forgalmi 

 rendszámú gépjármű javításáról  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztéshez mellékelt 

árajánlatot. Kékkút Község Önkormányzata tulajdonában lévő LNJ-132 forgalmi rendszámú, 

VW T5 típusú gépjármű javításához hozzájárul.  

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi alpolgármester. 

Határidő: azonnal.  

 

Gépjármű javítása megtörtént  

 

69/2018. (VII. 13.) HATÁROZATA 

 

A polgármester tiszteletdíjának megállapításáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kardosné Csaba Gyöngyi, polgármester 

tiszteletdíját a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) 71. § (5) bekezdése alapján 2018. július 1-étől havi 149.576 Ft-ban 

állapítja meg.  

A polgármester az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján havonta 22. 436 Ft - tiszteletdíja 15 %-

ának megfelelő - összegű költségtérítésre jogosult.  

A Képviselő-testület utasítja az alpolgármestert, hogy intézkedjen a polgármester járandóságai 

havi rendszerességgel történő kifizetése iránt. 

Felelős: Vasáros István, alpolgármester 

Határidő: azonnal 

 

Tiszteletdíj kifizetése folyamatos 
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71/2018 (VII. 13.) HATÁROZATA 

 

Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Vasáros István, alpolgármester 

tiszteletdíját a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) 80. § (2) bekezdése alapján 2018. július 13. napjától havi  134.618 Ft-

ban  állapítja meg.  

Az alpolgármester az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján havonta 20. 193 Ft - tiszteletdíja 15 %-

ának megfelelő - összegű költségtérítésre jogosult.  

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy intézkedjen az alpolgármester járandóságai 

havi rendszerességgel történő kifizetése iránt. 

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Tiszteletdíj kifizetése folyamatos 

 

 

  74/2018. (VIII. 27.) 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 16 m³ mennyiségben kemény 

lombos tűzifára, melyhez a szükséges önerő összesen 20.320 Ft (16.000 Ft + Áfa). A tűzifa 

szállításából származó költségek az önkormányzatot terhelik. 

  

A pályázatban vállalt szállítás költségeit a Képviselő-testület Kékkút Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének a 2018. 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 a polgármestert a pályázati adatlap aláírására és a pályázat 

benyújtására. 

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi, polgármester 

Határidő: 2018. augusztus 31. 

 

Határozat visszavonásra került  
 

  75/2018. (VIII. 27.) HATÁROZATA 

 

 védőnői feladatok ellátására  egészségügyi  

feladat ellátási megállapodás módosításáról 
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Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyi feladatellátási 

megállapodás védőnői feladatok ellátására módosítását és egységes szerkezetét az előterjesztés 

szerinti tartalommal elfogadja. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Megállapodás aláírása folyamatban 

 

  76/2018. (VIII. 27.) HATÁROZATA 

 

Óvodai társulási megállapodás módosításának elfogadásáról  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kővágóörs és Kékkút községek óvodai 

nevelést biztosító Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodás módosítását és 

egységes szerkezetét az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

Határidő: szeptember 15. 

Társulási megállapodás módosítás aláírása megtörtént  

 

  77/2018. (VIII. 27.) HATÁROZATA 

 

Kékkút Község Önkormányzata tulajdonában lévő 255 

hrsz.-ú ingatlanon (játszótér) kamerarendszer kiépítéséről 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kékkút Község Önkormányzata 

tulajdonában lévő 255. hrsz.-ú ingatlanon kamerarendszer kiépítéséhez hozzájárul.  

A Képviselő-testület elfogadja az előterjesztés mellékletében szereplő árajánlatot Bárány József 

egyéni vállalkozótól (8254 Kővágóörs, Ady E. u. 3.), bruttó 259.500,-Ft összegben.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kamera rendszer kiépítésének 

megrendelésére. 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

Határidő: azonnal. 

 

Munka megrendelésre került  

 

  78/2018. (VIII. 27.) HATÁROZATA 

 

víziközmű rendszerre vonatkozó 2019.-2033. évi gördülő fejlesztési terv elfogadásáról  

 

Kékkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 22-26037-1-001-01-11 MEKH 

kóddal rendelkező, DRV_S_224 kódszámú, Kékkút szennyvízelvezető mű megnevezésű 

víziközmű Ellátásért Felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § 

szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (a továbbiakban: DRV Zrt.) által a 2019-2033. 



7 

 

időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv beruházási és felújítási-pótlási tervrészét 

elfogadja, és a Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott, 2019. évre vonatkozó munkálatokat 

a DRV Zrt.-től megrendeli. 

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

Határidő: azonnal. 

 

DRV döntésről értesítve  

 

  79/2018. (VIII. 27.) HATÁROZATA 

 

Külterületi hegyi utak felújításáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete  a Folyondár 2008 Kft (8227 Felsőörs, 

Fenyves u. 4.) árajánlatát a  külterületi hegyi utak mart aszfaltos felújítására vonatkozóan 

1.168.400 Ft összegben elfogadja.  

 

Felhatalmazza a polgármestert a  munka megrendelésére és a szerződés aláírására.  

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester. 

Határidő: azonnal. 

 

Munka megrendelése folyamatban  

 

  81/2018. (IX. 07.) 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 támogatására pályázat benyújtásáról és a vállalt önerő 

összegéről szóló 74/2018. (VIII.27.) számú határozatát visszavonja és az alábbi határozatot 

hozza:  

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 16 m³ mennyiségben kemény 

lombos tűzifára, melyhez a szükséges önerő összesen 20.320 Ft (16.000 Ft + Áfa). A tűzifa 

szállításából származó költségek, valamint az önerő összege az önkormányzatot terhelik. 

  

A pályázatban vállalt önerő és a szállítás költségeit a Képviselő-testület Kékkút Község 

Önkormányzata Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 

rendeletében meghatározott tartalékkerete terhére biztosítja. A Képviselő-testület a pályázati 

adatlap tartalmával, az abban foglalt nyilatkozattal egyetért.  

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete kijelenti, hogy a szociális célú tűzifa 

juttatásban részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.  

A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati adatlap aláírására és a pályázat 

benyújtására. 

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi, polgármester 

Határidő: 2018. szeptember 12. 
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Pályázat benyújtásra került  

 

 

Polgármesteri hatáskörben hozott döntés:  

- gyógyszerköltségekre tekintettel egy főre részére támogatás megállapítása 

 

Határozati javaslat  

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

/2018. (IX. 20.) HATÁROZATA 

 

Jelentés elfogadásáról  

 

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

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. 

 

 

Kővágóörs, 2018. szeptember 13.       

       Kardosné Csaba Gyöngyi 

         polgármester 

 

-  

 


