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J e l e n t é s 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2019. május 14-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: 

31/2019. (IV. 10.)  HATÁROZATA 

 

közrendvédelmi beszámoló elfogadásáról  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. évről készült közrendvédelmi 

beszámolót elfogadja.  

32/2019. (IV. 10.)  HATÁROZATA 

 

a településkép védelméről szóló 4/2018. (V.10.) önkormányzati 

rendelettel kapcsolatos törvényességi felhívásról 

 

                  Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Veszprém Megyei Kormányhivatal 

VE/53/945/2019. számú törvényességi felhívásával egyetért, az abban leírtakat elfogadja, 

gondoskodik a felhívásban közölt jogszabálysértések megszüntetéséről a településkép 

védelméről szóló 4/2018. (V.10.) önkormányzati rendelete,  valamint Településképi Arculati 

Kézikönyv felülvizsgálatával ill. módosításával. 

 

 Felelős: Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző 

 Határidő: 2019. május 29. 

  

Kormányhivatal döntésről értesítve 

 

33/2019. (IV. 10.)  HATÁROZATA 

 

falugondnok beszámolójának elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a falugondnok 2018. évi tevékenységéről 

készült beszámolót elfogadja. 

 

Intézkedést nem igényel  
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 34/2019. (IV. 10.)  HATÁROZATA 

 

Rákóczi Szövetség 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 Rákóczi Szövetséget (Székhely: 1027 Budapest, 

Szász Károly u. 1.) (továbbiakban: Szövetség)  egyszeri  50.000 Ft-tal, azaz Ötvenezer forinttal 

támogatja.   

A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik a Szövetség pénztára javára.  

A támogatás célja: A határon túli magyar iskolaválasztást elősegítő Beiratkozási Program 

támogatása 

A felhasználás határideje: 2019. december 31. 

A Szövetség a támogatásról 2020. január 31.-ig köteles elszámolni. 

A támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb 

szolgáltatások 

Felkéri a polgármestert, hogy fenti támogatásról a Képviselő-testület döntésének megfelelő 

tartalommal kössön megállapodást a Szövetséggel, ami terjedjen ki az Ör. 4. § (2) bekezdésében 

meghatározottakra.  

Felkéri a polgármestert, hogy a megállapodás megkötését követően intézkedjen fenti összeg 

kifizetéséről. 

Felkéri a polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról 

számoljon be a Képviselő-testületnek. 

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi, polgármester 

Határidő:  

- a megállapodás megkötésére: 2019. május 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 folyamatban 

 

35/2019. (IV. 10.)  HATÁROZATA 

 

Medicopter Alapítvány 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 Medicopter Alapítványt (Székhely: 1081 

Budapest, Szilágyi u. 3.) (továbbiakban: Alapítvány)  egyszeri 20.000 Ft-tal, azaz Húszezer 

forinttal támogatja.   

A támogatás kifizetése egy összegben utalással történik az Alapítvány pénztára javára.  

A támogatás célja: orvosi eszközök, munkaruházat megvásárlásának támogatása 

A felhasználás határideje: 2019. december 31. 

Az Alapítvány a támogatásról 2020. január 31-ig köteles elszámolni. 

A támogatási cél kormányzati funkciója: 066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb 

szolgáltatások 



3 

 

Felkéri a polgármestert, hogy fenti támogatásról a Képviselő-testület döntésének megfelelő 

tartalommal kössön megállapodást az Alapítvánnyal, ami terjedjen ki az Ör. 4. § (2) 

bekezdésében meghatározottakra.  

Felkéri a polgármestert, hogy a megállapodás megkötését követően intézkedjen fenti összeg 

kifizetéséről. 

Felkéri a polgármestert, hogy az elszámolás benyújtásáról, illetve annak elmaradásáról 

számoljon be a Képviselő-testületnek. 

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi, polgármester 

Határidő:  

- a megállapodás megkötésére: 2019. május 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 folyamatban 

 

36/2019. (IV. 10.)  HATÁROZATA 

 

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló  

2018. évre vonatkozó átfogó értékelés elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatok ellátásáról szóló 2018. évre vonatkozó értékelést elfogadja. 

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

Kormányhivatal részére.   

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi, polgármester 

Határidő: 2019. június 15.  

 

Kormányhivatalhoz való elküldés folyamatban  

 

37/2019. (IV. 10.)  HATÁROZATA 

 

Kékkút 87 helyrajzi számú út forgalmi rend változásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában lévő 8254 Kékkút, 87. 

helyrajzi számú kivett közút forgalmi rend változását elfogadja 2 db sebességcsökkentő küszöb 

(fekvőrendőr) és az ezt jelző (egyéb veszély) közlekedési táblák kihelyezésével, valamint az út 

nyugati végén 30 km/h sebességkorlátozás közúti jelző tábla kihelyezésével. 

 

A beruházás finanszírozására szükséges forrás Kékkút Község Önkormányzata 

költségvetésében rendelkezésre áll. 

 

A Képviselő-testület a Bakony Plastiroute Kft. árajánlatát elfogadja nettó 235.910 Ft 

összegben, mely nem tartalmazza a sebességcsökkentő küszöbök és a közlekedési táblák  

kihelyezési költségét. A sebességcsökkentő küszöbök és a közlekedési táblák kihelyezéséről az 

önkormányzat gondoskodik az alkalmazásában álló munkavállalók bevonásával.  
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megrendelésről a Bakony 

Plastiroute Kft.-t a döntés alapján tájékoztassa. 

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

Beruházás folyamatban van 

 

38/2019. (IV. 10.)  HATÁROZATA 

 

Kékkút 015 helyrajzi számú út felújításáról 

 

Kékkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 8254 Kékkút, 015. helyrajzi számú 

kivett saját használatú út művelési ágú ingatlant felújítja 800 négyzetméter nagyságban. 

 

A beruházás finanszírozására szükséges forrás Kékkút Község Önkormányzata 

költségvetésében rendelkezésre áll. 

 

A Képviselő-testület a bruttó 2.298.700 Ft összegű árajánlatot elfogadja, a munka elvégzésére 

megbízza a Folyondár 2008 Kft.-t. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester, hogy a megbízási szerződést aláírja. 

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

Határidő: folyamatos. 

 

Munka elvégzése folyamatban  

 

39/2019. (IV. 10.)  HATÁROZATA 

 

A temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálatáról 

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. 

Felelős: Tóthné Titz Éva jegyzőt helyettesítő aljegyző 

Határidő: azonnal. 

 

Intézkedést nem igényel  

 

40/2019. (IV. 10.)  HATÁROZATA 

 

az Önkormányzat részvételével működő társulások 2018. évi  

 tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati társulások 2018. évi 

munkájáról készült beszámolót tudomásul veszi, és elfogadja.  

 

Intézkedést nem igényel  
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41/2019. (IV. 10.)  HATÁROZATA 

 

Háziorvosi asszisztens kinevezéséről 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulását adja, hogy Horváth 

Zsuzsanna (8300 Tapolca, Fő utca 2.) a Kővágóörs – Kékkút – Salföld háziorvosi körzetben, a 

háziorvosi asszisztensi feladatok ellátására, 3 hónap próbaidő megjelölésével, határozatlan 

időre, 2019. július 1. napjától kinevezésre kerüljön.  

A kinevezésről Kővágóörs Község Önkormányzata dönt. 

  

A Képviselő-testület Horváth Zsuzsanna illetményét 215.000,- Ft-ban a következők szerint 

javasolja megállapítani: 

- fizetési osztályhoz fokozathoz tartozó garantált illetmény: 124.048 Ft  

- garantált bérminimumra való kiegészítés: 70.952 Ft, 

- szakdolgozó kiegészítő díjazása: 20.000 Ft. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Kővágóörs Község Polgármesterét értesítse.  

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Kővágóörs Önkormányzata döntésről értesítve  

 

42/2019. (IV. 10.)  HATÁROZATA 

 

Kékkút, Fő u. 4. szám alatti (9/1. hrsz) ingatlanban levő 

 lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti szerződés módosításáról 

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

hogy Traub Péter Pál és Kékkút Község Önkormányzata között létrejött, (2018.04.01. napjától 

hatályban lévő) 8254 Kékkút, Fő u. 4. szám alatti (9/1. hrsz.) ingatlanban levő lakás céljára 

szolgáló helyiségre (tetőtérben lévő egy és egy fél szoba) vonatkozó, határozott idejű bérleti 

szerződés meghosszabbításra kerüljön 2019. október 31. napjáig. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés módosításának 

aláírására, valamint felkéri, hogy a döntésről Traub Péter Pált, mint szerződés szerinti bérlőt 

értesítse. 

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi, polgármester 

Határidő: 2019. április 30. 

Bérleti szerződés aláírása folyamatban  
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Határozati javaslat  

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

/2019. (V. 14.) HATÁROZATA 

 

Jelentés elfogadásáról  

 

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

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. 

 

 

Kővágóörs, 2019. április 4.        

                          Kardosné Csaba Gyöngyi 

         polgármester 

 

 

 


