Jelentés
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. szeptember 17-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:
52/2019. (IV. 24.) HATÁROZATA
A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetés
módosításának elfogadásáról
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kővágóörsi Közös Önkormányzati
Hivatal 2018. évi költségvetés módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
I. A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés bevételi fő összegét 115.623.914 forintban, a
kiadási fő összegét 115.623.914 forintban állapítja meg.
II. A kiadási fő összegen belül a kiemelt előirányzatokat a következőkben állapítja meg.
a) személyi juttatások
83.058.414 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok
16.128.130 Ft
c) dologi kiadások
13.232.155 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai
0 Ft
e) egyéb működési célú kiadások
2.605.215 Ft
f) beruházások
600.000 Ft
g) felújítások
0 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások
0 Ft
i) finanszírozási kiadások
0 Ft
III. A bevételi fő összegen belül a következőkben állapítja meg.
a) önkormányzat működési támogatása
b) működési célú támogatások
c) felhalmozási célú támogatások
d) közhatalmi bevételek
e) működési bevételek
f) felhalmozási bevételek
g) működési célú átvett pénzeszközök
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök
i) finanszírozási bevételek

0 Ft
7.565.926 Ft
0 Ft
0 Ft
196.947 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
107.861.041 Ft

IV. A költségvetési létszámkeretet 23 főben állapítja meg.
V. A Képviselő-testület a 2018. évi kafetéria keretet bruttó 200.00 Ft/fő határozza meg.
VI. A Közös Hivatalban a 2018. évi illetménykiegészítés mértéke 20 %.
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VII. A Képviselő-testület a Közös Hivatal alkalmazásában állók részére munkába járás
költségtérítése címen biztosítja a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25.
§ (2) bekezdésében meghatározott összeget.
VIII. A köztisztviselőknek adható illetmény előleg összege a felvétel időpontjában a
költségvetési főösszeg 3 %-át nem haladhatja meg.
IX. A Közös Hivatal kizárólag kötelező feladatokat lát el.
Intézkedést nem igényel
54/2019. (IV. 24.) HATÁROZATA
A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi zárszámadása elfogadásáról
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kővágóörsi Közös Önkormányzati
Hivatal 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót – az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
I. A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés bevételi fő összegét 112.897.287 forintban, a
kiadási fő összegét 110.880.475 forintban állapítja meg.
II. A kiadási fő összegen belül a kiemelt előirányzatokat a következőkben állapítja meg.
a) személyi juttatások
79.719.315 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok
16.128.130 Ft
c) dologi kiadások
12.427.816 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai
0 Ft
e) egyéb működési célú kiadások
2.605.214 Ft
f) beruházások
0 Ft
g) felújítások
0 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások
0 Ft
i) finanszírozási kiadások
0 Ft
III. A bevételi fő összegen belül a következőkben állapítja meg.
a) önkormányzat működési támogatása
b) működési célú támogatások
c) felhalmozási célú támogatások
d) közhatalmi bevételek
e) működési bevételek
f) felhalmozási bevételek
g) működési célú átvett pénzeszközök
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök
i) finanszírozási bevételek

0 Ft
7.565.926 Ft
0 Ft
0 Ft
195.990 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
105.135.371 Ft

IV. A költségvetési létszámkeretet 23 főben állapítja meg.
V. A Képviselő-testület a 2018. évi kafetéria keretet bruttó 200.00 Ft/fő határozza meg.
VI. A Közös Hivatalban a 2018. évi illetménykiegészítés mértéke 20 %.
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VII.A Képviselő-testület a Közös Hivatal alkalmazásában állók részére munkába járás
költségtérítése címen biztosítja a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25.
§ (2) bekezdésében meghatározott összeget.
VIII. A köztisztviselőknek adható illetmény előleg összege a felvétel időpontjában a
költségvetési főösszeg 3 %-át nem haladhatja meg.
IX. A Közös Hivatal kizárólag kötelező feladatokat lát el.
Intézkedést nem igényel
55/2019. (IV. 24.) HATÁROZATA
A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi pénzmaradványának,
pénzmaradvány felhasználásának elfogadásáról, valamint a
tájékoztatási kötelezettség elfogadásáról
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kővágóörsi Közös Önkormányzati
Hivatal 2018. évi pénzmaradványát 2.016.812 Ft összegben állapítja meg, melyből
kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány 2.016.812 Ft.
A Képviselő-testület a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi zárszámadásához
kapcsolódó tájékoztatási kötelezettséget elfogadja.
Intézkedést nem igényel
56/2019. (IV. 24.) HATÁROZATA
A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi munkájáról szóló beszámoló
elfogadásáról
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kővágóörsi Közös Önkormányzati
Hivatal 2018. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
Intézkedést nem igényel
61/2019. (V. 14.) HATÁROZATA
rendezvények elszámolásáról
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. évi rendezvények elszámolását
elfogadja.
Intézkedést nem igényel
62/2019. (V. 14.) HATÁROZATA
a 2018. évben végzett ellenőrzésekről szóló jelentésről
Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évben Kékkút Község
Önkormányzatánál végzett ellenőrzésekről szóló jelentést tudomásul veszi, és elfogadja azt.
Intézkedést nem igényel
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63/2019. (V. 14.) HATÁROZATA
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Helyi Esélyegyenlőségi Tervének elfogadásáról
Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (1) bekezdése alapján
az előterjesztés melléklete szerinti formában és tartalommal a Helyi Esélyegyenlőségi
Programot a 2019-2024. időszakra vonatkozóan elfogadja.
Felkéri a polgármestert, hogy az aláírt dokumentumot küldje meg a Szociális és Gyámügyi
Főigazgatóság részére.
Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi, polgármester
Határidő: azonnal.
Terv megküldésre került
64/2019. (V. 14.) HATÁROZATA
A háziorvosi tevékenység helyettesítéssel történő ellátására kötött
vállalkozói szerződés módosításáról
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi és hozzájárulását adja,
hogy a Kővágóörs – Kékkút -Salföld háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátására a 2019.
június 30-ig megbízott KIRÁLY Gyógyító Betéti Társaság szerződése módosításra kerüljön,
mely a továbbiakban határozatlan időre kerülne megkötésre az előterjesztésben foglaltak
szerint.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Kővágóörs Község
Önkormányzatát, mint a feladat ellátásra megbízott gesztor önkormányzatot értesítse.
Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi, polgármester
Határidő: azonnal.
A határozat visszavonásra került
65/2019. (V. 14.) HATÁROZATA
közérdekű védekezés költségeinek megelőlegezéséről
Kékkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a közérdekű
védekezés elrendelésére jogosult hatóság (jegyző) az általa kiválasztott gazdálkodó szervezetet
bízza meg a közérdekű védekezés elvégzésére.
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete költségvetése terhére vállalja a közérdekű
védekezés költségeinek megelőlegezését.
Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester
Határidő: folyamatos.
Intézkedést nem igényel
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66/2019. (V. 14.) HATÁROZATA
Településfejlesztési Koncepció és a Településrendezési eszközök
elkészítése véleményezési szakaszának lezárásáról
Kékkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Településrendezési eszközök elkészítése tekintetében a
partnerségi egyeztetés során, illetve a véleményezési szakaszban beérkezett véleményekkel kapcsolatban - a
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 39. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
megállapítja, hogy a lefolytatott partnerségi véleményezés során a módosítással kapcsolatban a Partnerektől
egy észrevétel érkezett, mely észrevétel elfogadásra kerül, lakóterületen az épületmagasság 4,5 m-re
csökken. A partnerségi szabályzat szerinti lakossági fórum (közmeghallgatás) megtartásra került így a
partnerségi egyeztetést lezártnak tekinti;
2.
úgy dönt, hogy a közbenső véleményezés során beérkezett véleményeket az azokra adott válaszok és a
2019. 04. 08. és a 04.17.-i egyeztetés jegyzőkönyve szerinti megállapodásokkal elfogadja.
3.
Egy el nem fogadott vélemény maradt az Állami Főépítész részéről a korlátozott használatú mezőgazdasági
övezet tekintetében, azonban a mellékelt tervezői válaszok alapján ennek használatát a történeti
tájhasználat, településszerkezet, mint kialakult településrendezési ok és helyzet indokolja, közérdeket nem
sért és a jogszabályok lehetővé teszik az alkalmazását.
4.
megállapítja, hogy a településrendezési eszköz módosítás véleményezési szakasza lezárult;
5.
megállapítja, hogy a véleményezési dokumentációban szereplő "Környezeti értékelést" a
környezetvédelemért felelős államigazgatási szervek elfogadták, ezért a környezeti vizsgálati eljárást
lezárja;
6.
felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon jelen döntés dokumentálásáról és közzétételéről,
7.
felkéri a tervezőt, hogy készítse el a végső szakmai véleményezésre bocsájtandó tervdokumentációt;
8.
felkéri a Polgármestert, hogy a jelen döntéssel összhangban átdolgozott településrendezési eszközök
tervezetét, az eljárás során beérkezett valamennyi vélemény és a véleményezési szakaszban keletkezett
egyéb dokumentum egy példányát, továbbá azok másolati példányát elektronikus adathordozón küldje meg
végső szakmai véleményezésre a Veszprém Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészének, és a
kérelemhez csatolja a jelen határozat előterjesztésének mellékletét (Tervezői válaszok) is.
Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester
Határidő: 5 nap.
1.

Állami Főépítésznek megküldésre került

67/2019. (V. 14.) HATÁROZATA
A Helyi Választási Bizottság póttagjainak megválasztásáról
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Helyi Választási Bizottságba az alábbi
póttagokat választja:
- Lájer Teréz Kékkút, Fő utca 1. szám alatti lakost
- Dalmai Szilárd Kékkút, Fő utca 1. szám alatti lakost.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt helyettesítő aljegyzőt, hogy az érintetteket a döntésről
értesítse.
Felelős: Tóthné Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző
Határidő: azonnal.
Intézkedést nem igényel
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74/2019. (VI. 12.) HATÁROZATA
településkép védelméről szóló 4/2018. (V. 10.) önkormányzati rendelet
módosításának véleményezéséről
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 4/2018.
(V. 10.) önkormányzati rendelet módosításának tervezetét megismerte azt a partnerségi
egyeztetésben résztvevők számára véleményezésre bocsátja.
Határidő: 2019. június 20.
Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester
Rendelet módosítás elfogadásra került
76/2019. (VI. 12.) HATÁROZATA
lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása pályázat benyújtásáról
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. évi lakossági víz- és
csatornaszolgáltatás támogatására pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé,
amennyiben a DRV Zrt, mint Víziközmű-szolgáltató nyilatkozata alapján pályázat
benyújtására jogosult az Önkormányzat.
A Képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert az állami támogatás igénylésének
benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.
Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester
Határidő: folyamatos.
Pályázat benyújtásra került
77/2019. (VI. 12.) HATÁROZATA
Kékkút, 109/2 hrsz.-ú ingatlan előtti 2 db gépjármű-várakozóhely
áthelyezésére vonatkozó árajánlat elfogadásáról
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Folyondár 2008 Kft. (8227
Felsőörs, Fenyves u. 4.) 950.000 Ft+ ÁFA, azaz bruttó 1.206.500 Ft összegű árajánlatát a
Kékkút, 109/2. hrsz.-ú ingatlan előtti, a Kékkút Község Önkormányzata tulajdonában lévő 87.
hrsz.-ú közterületen 2 db gépjármű-várakozóhely áthelyezésére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
A Képviselő-testület vállalja a gépjármű-várakozóhelyek áthelyezésének költségét Kékkút
Község Önkormányzata költségvetése terhére.
Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester
Határidő: folyamatos.
Beruházás megvalósult
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81/2019. (VI. 26.) HATÁROZATA
A háziorvosi tevékenység helyettesítéssel történő ellátására kötött
vállalkozói szerződés módosításáról
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 64/2019. (V. 14.) számú határozatát
visszavonja és helyette az alábbi döntést hozza:
A Képviselő-testület tudomásul veszi és hozzájárulását adja, hogy a Kővágóörs – Kékkút –
Salföld háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátására a 2019. június 30-ig megbízott
KIRÁLY Gyógyító Betéti Társaság szerződése módosításra kerüljön, amely további 1 év
határozott időre kerülne meghosszabbításra, 2020. június 30-ig.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi, polgármester
Határidő: azonnal.
Szerződés módosítás aláírásra került
83/2019. (VII. 23.) HATÁROZATA
Kékkút Településfejlesztési koncepciójának elfogadásáról
Kékkút község Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés melléklete szerinti
Településfejlesztési koncepciót elfogadja és jóváhagyja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a jelen településfejlesztési
koncepció elfogadásáról szóló határozat közzétételéről.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester
Közzététel megtörtént
84/2019. (VII. 23.) HATÁROZATA
Kékkút Településszerkezeti tervének megállapításáról
Kékkút község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. §-ban foglaltak alapján, a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában,
valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a
továbbiakban: Étv.) 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Kékkút
Településszerkezeti Tervéről az alábbi döntést hozta:
1.

Kékkút közigazgatási területére vonatkozóan elfogadja és jóváhagyja:
a) jelen határozat 1. mellékletét: Kékkút Településszerkezeti Tervének leírása,
b) jelen határozat 2. mellékletét: A településszerkezeti tervlap 1:10000.
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2.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon
településszerkezeti terv elfogadásáról szóló határozat közzétételéről.

Határidő:
Felelős:

a

jelen

azonnal
Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester

Közzététel megtörtént
85/2019. (VII. 23.) HATÁROZATA
8254 Kékkút, 26. hrsz.-ú országos közút ingatlanon nyílt vízelvezető zárttá tételéről,
gépjármű várakozóhelyek kialakításáról
Kékkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza a 8254 Kékkút, 26.
helyrajzi számú kivett országos közút művelési ágú ingatlanon lévő nyílt vízelvezető zárttá
tételét, valamint gépjármű várakozóhelyek kialakítását.
A beruházás finanszírozására szükséges
költségvetésében rendelkezésre áll.

forrás

Kékkút

Község

Önkormányzata

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-től,
mint az országos közút kezelőjétől a hozzájárulást kérje meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a beruházás engedélyezési eljárásának
lefolytatására, az ahhoz szükséges tervek elkészíttetésére.
A Képviselő-testület a kivitelezésre a 3.400.000 Ft+ÁFA összegű árajánlatot elfogadja úgy,
hogy a szükséges engedélyek birtokában a munka elvégzésére megbízza a Folyondár 2008
Kft.-t.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kivitelezésre és a szükséges tervek
elkészíttetésére a megbízási szerződést aláírja.
Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester
Határidő: folyamatos.
Beruházás megvalósult
86/2019. (VII. 23.) 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 6 m³ mennyiségben kemény
lombos tűzifára, melyhez a szükséges önerőt összesen 7.620 Ft (6.000 Ft+ Áfa) összegben
biztosítja.
Kékkút Község Önkormányzata tudomásul veszi, hogy a tűzifa szállításából származó
költségek az önkormányzatot terhelik.
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A pályázatban vállalt önerőt és a szállítás költségeit a Képviselő-testület Kékkút Község
Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. 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: 2019. augusztus 1.
Pályázat benyújtásra került
87/2019. (VII. 23.) HATÁROZATA
traktor tárolásának engedélyezéséről
Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Közút Nonprofit Zrt tulajdonát
képező YFU-501 forgalmi rendszámú traktor tárolását 2019. augusztus 1. napjától 2019.
december 31. napjáig Kékkút Község Önkormányzat tulajdonát képező 8254 Kékkút, Fő utca
10. szám alatti önkormányzati épület zárt udvarán térítésmentesen engedélyezi.
Felhatalmazza a polgármestert a gépjármű tárolásával kapcsolatos megállapodás aláírására.
Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester
Határidő: 2019. augusztus 01.
Tárolás folyamatos
89/2019. (VIII. 26.) HATÁROZATA
Gördülő Fejlesztési Terv elfogadásáról
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 22-26037-1-00101-11 MEKH
kóddal rendelkező, DRV_S_224 számú, Kékkút szennyvízelvezető mű Ellátásért Felelőse a
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a Dunántúli Regionális
Vízmű Zrt. (a továbbiakban: DRV Zrt.) által a 2020-2034. időszakra elkészített Gördülő
Fejlesztési Terv beruházási és felújítási-pótlási tervrészét elfogadja, és a Gördülő Fejlesztési
Tervben meghatározott, 2020. évre vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt.-től megrendeli.
Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat aláírja.
Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester
Határidő: azonnal.
DRV döntésről értesítve
90/2019. (VIII. 26.) HATÁROZATA
A Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény 23. §-a szerint a Helyi Választási Bizottságba az alábbi tagokat és póttagokat
választja:
Futó Hajnalka - tag
9

Futó Ilona - tag
Keszthelyi Enid - tag
Sári István - tag
Tóth József- tag
Futó Lajos - póttag
Kurányiné Gerencsér Anita - póttag
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt helyettesítő aljegyzőt, hogy az érintetteket a
döntésről értesítse.
Felelős: Tóthné dr. Titz Éva, jegyzőt helyettesítő aljegyző
Határidő: azonnal
Intézkedést nem igényel
95/2019. (VIII. 26.) HATÁROZATA
Magyar Falu Program keretében a „Falu- és tanyagondnoki szolgálat
támogatása” pályázat benyújtásáról
A Miniszterelnökséget vezető miniszter pályázatot hirdet a Magyar Falu Program kihirdetéséről
szóló 1669/2018.(XII.10.) Korm. határozat „Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása”
alprogramja alapján az önkormányzat tulajdonában lévő falubusz cseréje támogatására.
A pályázat keretében Kékkút Község Önkormányzata az alábbi fejlesztést kívánja
megvalósítani:
Kékkút Község Önkormányzata tulajdonában lévő falubusz cseréje.
A fejlesztés megvalósítását Kékkút Község Önkormányzata 100%-ban pályázati forrásból
kívánja megvalósítani és vállalja, hogy a fenntartási kötelezettség időszakára CASCO
biztosítást köt, ami nem számolható el a projekt terhére.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi, polgármester
Határidő: 2019. szeptember 9.
Pályázat benyújtásra került
Határozati javaslat
KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2019. (IX. 17.) HATÁROZATA
Jelentés elfogadásáról
Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű képviselő-testületi
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
Kővágóörs, 2019. szeptember 12.
Kardosné Csaba Gyöngyi
polgármester
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