
J e l e n t é s 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2021. november 24-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:  

 

31/2021. (VII. 14.) HATÁROZATA 

 

A 2021. évi falunap költségeiről 

  

Kékkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy a 2021. évben 

tartandó falunap költségeire bruttó 3.500.000 Ft-ot, azaz bruttó hárommillió-ötszázezer forintot 

biztosít.  

Felhatalmazza a polgármestert a keret terhére való kötelezettségvállalásra.  

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi, polgármester 

Határidő: 2021. augusztus 14.  

 

Rendezvény megtartásra került 

 

32/2021. (VII. 14.) HATÁROZATA 

 

Magyar Falu Program keretében a  

„Felelős állattartás elősegítése” pályázat benyújtásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy pályázatot nyújt be a 

Magyar Falu Program keretében az MFP-FAE/2021 (Felelős állattartás elősegítése) azonosító 

számú kiírásra 642. 850 Ft összegre.  

Felkéri a polgármestert, hogy kössön megbízási szerződést a beavatkozások elvégzésére dr. 

Szabó Béla állatorvossal (8254 Kővágóörs, Jókai út 37., adószám: 50232060-2-39), és 

gondoskodjon a pályázat benyújtásáról. 

 

Pályázat benyújtása megtörtént  

 

33/2021. (VII. 14.) HATÁROZATA 

 
Kékkút Község Önkormányzata tulajdonában lévő,  

Fő u. 4. szám alatti ingatlanon lévő tetőtéri apartmanok  
közmű hálózata felújítására vonatkozó árajánlatok elbírálásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában lévő, Fő u. 



4. szám alatti ingatlanon lévő tetőtéri apartmanok belső elektromos hálózata, víz- és 

szennyvízhálózata felújítása és a gázvezeték megosztása vonatkozásában elfogadja a Folyondár 

2008 Kft. (8227 Felsőörs, Fenyves u. 4.) 3.350.000 Ft + ÁFA, összesen: 4.254.500 Ft összegű 

árajánlatát. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozó értesítésére és a vállalkozói 
szerződés megkötésére.  
 
Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 
Határidő: haladéktalanul  
 

A beruházás elkészült 

 

35/2021. (VII. 14.) HATÁROZATA 

 

Az alpolgármester jutalmának megállapításáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Vasáros Csaba, társadalmi megbízatású 

alpolgármester részére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/H. 

§-a és 225/K §-a alapján jutalmat állapít meg, melynek összege bruttó 807.708 Ft. 

 

A jutalom összege a 2021. évi költségvetés tartalék keret terhére biztosított. 

 

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

kifizetése iránt. 

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi, polgármester 

Határidő: azonnal. 

 

Kifizetés megtörtént 

 

37/2021. (VII. 14.) HATÁROZATA 

 

A polgármester jutalmának megállapításáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

részére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/H. 

§-a és 225/K §-a alapján jutalmat állapít meg, melynek összege bruttó 1.795.200  Ft. 

 

A jutalom összege a 2021. évi költségvetés tartalék keret terhére biztosított. 

 

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

kifizetése iránt. 

 

Felelős: Vasáros Csaba, alpolgármester 

Határidő: azonnal. 

 

Kifizetés megtörtént 

 

 

 



39/2021. (VII. 30.) 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 4 m³ mennyiségben kemény 

lombos tűzifára, melyhez a szükséges önerőt összesen 5.080 Ft (4.000 Ft+ Áfa) összegben 

biztosítja.  

 

Kékkút Község Önkormányzata tudomásul veszi, hogy a tűzifa szállításából származó 

költségek az önkormányzatot terhelik.  

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

Önkormányzata Képviselő-testületének a 2021. 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: 2021. augusztus 31. 

 

Pályázat benyújtásra került, az önkormányzat 4 m3 tűzifa támogatásban részesült 

 

40/2021. (VII. 30.) HATÁROZATA 

 

A szennyvízelvezető víziközmű rendszer 2022.-2036. évekre  

vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének elfogadásáról  

 

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

kóddal rendelkező, DRV_S_224 Kékkút szennyvízelvezető mű Ellátásért Felelőse a 

víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a Dunántúli Regionális 

Vízmű Zrt. által a 2022-2036. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv beruházási és 

felújítási-pótlási tervrészét elfogadja, és a Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott, 2022. 

évre vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt.-től megrendeli. 

Tudomásul veszi, hogy a gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének bármilyen nemű 

módosításával kapcsolatban az Önkormányzat, mint az ellátásért felelős köteles eljárni a 2011. 

évi CCIX. törvény ide vonatkozó szabályozásai szerint. A gördülő fejlesztési terv beruházási 

tervrészének ellátásért felelős által kezdeményezett módosítása esetén a DRV Zrt-t a törvény 

véleményezési jogkörrel jogosítja fel. 

Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat aláírja. 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

Határidő: azonnal 

 

DRV döntésről értesítve  

 



 

41/2021. (VII. 30.) HATÁROZATA 

 

A Fő u. 4. szám alatti ingatlan tetőterében kialakított  

vendégszobák kiadási árának meghatározásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a tulajdonában levő 

egyéb szálláshelyként üzemeltetésre kerülő vendégszobák kiadási árát a következők szerint 

állapítja meg:  

• 9 m2-es szoba: 12.000 Ft/éj 

• 16 m2-es szobák és a 18 m2-es szobák: 15.000 Ft/éj 

• Pótágy: 5.000 Ft/éj. 

 

A vendégszoba árak közzététele megtörtént 

 

42/2021. (VII. 30.) HATÁROZATA 

 
A Kékkút 307 hrsz.-ú ingatlan megfelelő vízellátása  

érdekében átemelő szivattyú telepítéséről 
 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kékkút a 307. hrsz.-ú ingatlan megfelelő 

vízellátásának biztosítása érdekében nyomásfokozó átemelő szivattyú kiépítését határozza el, 

melyre vonatkozóan elfogadja az IntelliVan Kft. (8044 Kincsesbánya, Szilvágy köz 3.) nettó 

535.370 Ft+ÁFA (összesen: 679.920 Ft) összegű árajánlatát. 

 

Az átemelő telepítésének feltétele az Ingatlantulajdonos az üzemeltetést vállaló, valamint az 

arról való nyilatkozata, hogy az Önkormányzattal szemben ingatlana vízellátása 

vonatkozásában további követeléssel nem él.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozó értesítésére és a vállalkozói 
szerződés megkötésére, az ingatlantulajdonos nyilatkozata beszerzésére, és a munkálatok 
elvégeztetésére.  
 
Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 
Határidő: 2021. október 15.  
 
Átemelő szivattyú beépítése megtörtént 
 
 

43/2021. (VII. 30.) HATÁROZATA 

 

Kékkút, Fő utca 4. szám alatti apartmanokra  

bérleti szerződés kötéséről 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Határtalan Hangok Közhasznú 

Alapítvány (1146 Budapest, Dózsa Gy. u. 11. fsz. 2.) kérelmére bérbe adja a Kékkút, Fő utca 

4. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő épület felső szintjét 50.000 Ft / nap bérleti díj 

összegben 2021. augusztus 2. napjától 2021. augusztus 8. napjáig.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 

 



Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 
Határidő: azonnal.  
 
Bérleti szerződés aláírása megtörtént  

 

45/2021. (IX. 22.) HATÁROZATA 

 

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetés  

első módosításának elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kővágóörsi Közös Önkormányzati 

Hivatal 2021. évi költségvetés első módosítását az alábbiak szerint elfogadja: 

 

1. A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 

határozat I-III. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

 

„I. A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés bevételi fő összegét 144 064 003 forintban, a 

kiadási fő összegét 144 064 003 forintban állapítja meg. 

 

II. A kiadási fő összegen belül a kiemelt előirányzatokat a következőkben állapítja meg. 

a) személyi juttatások  106 803 503 Ft 

b) munkaadókat terhelő járulékok  16 019 500 Ft 

c) dologi kiadások  18 841 000 Ft 

d) ellátottak pénzbeli juttatásai  0 Ft 

e) egyéb működési célú kiadások  2 400 000 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  0 Ft 

b) működési célú támogatások  2 500 000 Ft 

c) felhalmozási célú támogatások  0 Ft 

d) közhatalmi bevételek  0 Ft 

e) működési bevételek  100 Ft 

f) felhalmozási bevételek  0 Ft 

g) működési célú átvett pénzeszközök  0 Ft 

h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök  0 Ft 

i) finanszírozási bevételek  141 563 903 Ft” 

 

2. A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 

határozat mellékletei helyébe a jelen határozat mellékletei lépnek.  

 

Intézkedést nem igényel  

 

 

 

 

 

 



46/2021. (IX. 22.) HATÁROZATA 

 

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 

módosításáról  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kővágóörsi Közös Önkormányzati 

Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata módosítását elfogadja. 

 

Szabályzat aláírása megtörtént 

 

47/2021. (IX. 22.) HATÁROZATA 

 

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi munkájáról  

szóló beszámoló elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kővágóörsi Közös Önkormányzati 

Hivatal 2020. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

 

Intézkedést nem igényel  

 

49/2021. (IX. 28.) HATÁROZATA 

 

közrendvédelmi beszámoló elfogadásáról  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. évre vonatkozó közrendvédelmi 

beszámolót elfogadja.  

 

Rendőrkapitányság döntésről értesítve 

 

51/2021. (IX. 28.) HATÁROZATA 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd 

hulladékkezelésről szóló 9/ 2007. (VII. 16.) önkormányzati  

rendeletét módosító rendelet tervezetének véleményeztetéséről 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a települési szilárd hulladékkezelésről 

szóló 9/ 2007. (VII. 16.) önkormányzati rendeletét módosító önkormányzati rendelet tervezetét 

állásfoglalás céljából megküldi a megyei önkormányzat részére, tájékoztatásul a szomszédos és 

érintett önkormányzatoknak, valamint véleményezésre az illetékes környezetvédelmi 

igazgatási szervnek. 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi, polgármester. 

Határidő: 2021. október 15.  

 

Környezetvédelmi igazgatási szervnek véleményezés céljából megküldésre került, 

vélemény még nem érkezett 

 

 

 

 

 



52/2021. (IX. 28.) HATÁROZATA 

 

Határtalan Hangok Közhasznú Alapítvány támogatásának elszámolásáról 

 
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Határtalan Hangok Közhasznú 

Alapítvány (1146 Budapest, Dózsa Gy út 11.) részére nyújtott, 2020. évre vonatkozó 

támogatásának elszámolásáról szóló beszámolóját megismerte, azt elfogadja. 

 

Alapítvány döntésről értesítve 

 

53/2021. (IX. 28.) HATÁROZATA 

 

Rákóczi Szövetség támogatásának elszámolásáról 

 
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Rákóczi Szövetség (1027 Budapest, 

Keleti Károly u. 1.) részére nyújtott, 2020. évre vonatkozó támogatásának elszámolásáról szóló 

beszámolóját megismerte, azt elfogadja. 

 

Szövetség döntésről értesítve 

 

54/2021. (IX. 28.) HATÁROZATA 

 

Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatásának elszámolásáról 

 
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 

(8254 Kővágóörs, Dózsa Gy. u.1.) részére nyújtott, 2020. évre vonatkozó támogatásának 

elszámolásáról szóló beszámolóját megismerte, azt elfogadja. 

 

Egyesület döntésről értesítve 

 

55/2021. (IX. 28.) HATÁROZATA 

 

Ábrahámhegy Polgárőr Egyesület támogatásának elszámolásáról 

 
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Ábrahámhegy Polgárőr Egyesület 

(8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.) részére nyújtott, 2020. évre vonatkozó támogatásának 

elszámolásáról szóló beszámolóját megismerte, azt elfogadja. 

 

Egyesület döntésről értesítve 

 

56/2021. (IX. 28.) HATÁROZATA 
 

Medicopter Alapítvány támogatásának elszámolásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Medicopter Alapítvány (1081 Budapest, 

Szilágyi u. 3.) részére nyújtott, 2020. évre vonatkozó támogatásának elszámolásáról szóló 

beszámolóját megismerte, azt elfogadja. 

 

Alapítvány döntésről értesítve 

 



57/2021. (IX. 28.) HATÁROZATA 

 

A kötelező felvételt biztosító általános  

iskolai körzethatárok előzetes véleményezéséről 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 50.§ (8) bekezdése, továbbá a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1a) 

bekezdése alapján Kékkút község közigazgatási területére a 2021/2022. tanévre megállapított 

kötelező felvételt biztosító iskolai körzethatárok módosítását a következő (2022/2023.) tanévre 

vonatkozóan nem tartja szükségesnek. 

 

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének nyilvántartásában Kékkút 

településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű 

gyermekek létszáma - a 2021. szeptember 1. napi állapotot figyelembe véve - 0 fő. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kötelező felvételt biztosító általános 

iskolai körzethatárok előzetes véleményezésére vonatkozó jelen döntést, valamint a hátrányos 

helyzetű gyermekek létszámára vonatkozó adatszolgáltatást a Balatonfüredi Tankerületi 

Központ részére -2021. október 15. napjáig - továbbítsa.  

 

Határidő: 2021. október 15.  

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi, polgármester  

 

Balatonfüredi Tankerület döntésről értesítve 

 

58/2021. (IX. 28.) HATÁROZATA 

 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

 Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy csatlakozik a hátrányos 

helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok 

támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

2022. évi fordulójához.  

Kijelenti, hogy a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő 

fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

2022. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, 

hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az Általános 

Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására és 

felkéri, hogy azt az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére küldje meg.  

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi, polgármester 

Határidő: 2021. október 1. 

 

Csatlakozási nyilatkozat aláírásra és megküldésre került  

 

 

 



59/2021. (IX. 28.) HATÁROZATA 

 

A Bursa Hungarica pályázati kiírások jóváhagyásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bursa Hungarica pályázati kiírásokat 

jóváhagyja.  

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázati kiírásokat tegye közzé. 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

Határidő: 2021. október 5.  

 

Pályázati kiírások közzététele megtörtént 

 

60/2021. (IX. 28.) HATÁROZATA 

 

„ CseppetSem” lakossági használt sütőolaj  

begyűjtési programhoz történő csatlakozásról   

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza Kékkút település 

„CseppetSem” lakossági használt sütőolaj begyűjtési programhoz történő csatlakozását, 

amennyiben annak jogszabályi feltételei fennállnak és biztosítottak. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Szolgáltatói Szerződés aláírásra.  

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

Szolgáltatói szerződés aláírásra került 

 

61/2021. (IX. 28.) HATÁROZATA 

 

Kékkút községet elkerülő út megépítésének támogatásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete szándékát fejezi ki, és támogatja a 

települést elkerülő út Kővágóörs 0116. hrsz-ú ingatlanon való megépülését. E célra 

költségvetési tartalékából 5.000.000 Ft-ot, azaz ötmillió forintot elkülönít az út 

megvalósulásával kapcsolatos költségekre. 

 

Az összeg elkülönítésre került 

 

63/2021. (X. 19.) HATÁROZATA 

 

a Teleki László Alapítvány által kiírt „Népi építészeti program keretében népi építészeti 

értékek megújulását támogató szakmai előkészítésre és épületfelújításra igényelhető 

támogatás”-ban való részvételről és az ehhez szükséges önerő biztosításáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy támogatási kérelmet 

nyújt be a Teleki László Alapítvány által kiírt „Népi építészeti program keretében népi 

építészeti értékek megújulását támogató szakmai előkészítésre és épületfelújításra igényelhető 

támogatás” vonatkozásában. 



A Képviselő-testület a támogatás terhére a Magyar Állam tulajdonában és az Önkormányzat 

használatában levő Tájház ingatlan (8254 Kékkút, Fő u. 55.) melléképületek felújításához, a 

csapadékvíz elvezetéséhez tudományos dokumentáció készítését – építéstörténeti leírás, 

értékleltár, szakvélemény -; valamint faanyagvédelmi szakvélemény, statikai szakvélemény és 

engedélyezési terv készítését határozza el 750. 000 Ft értékben a „Kerner és Társa” Közkereseti 

Társaság (8360 Keszthely, Hanczók u. 13., adószám: 21961962-1-20) által adott árajánlat 

alapján. 

A Képviselő-testület a támogatási kérelem benyújtásához szükséges 150.000 Ft önerőt a 2021. 

évi költségvetésében a 066020 kormányzati funkció terhére biztosítja. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat benyújtására, és sikeres pályázat esetén 

a döntésben szereplő tudományos és tervezési munkálatok elvégeztetésére a „Kerner és Társa” 

Közkereseti Társaságot (8360 Keszthely, Hanczók u. 13., adószám: 21961962-1-20). 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi, polgármester 

Határidő: - a pályázat benyújtására: 2021. október 21.  

     - a munkálatok elvégeztetésére: a támogatói okirat szerint  

 

Pályázat benyújtása megtörtént 

 

Polgármesteri hatáskörben hozott döntések:  

- gyógyszerköltségre tekintettel nyújtott támogatás 1 kérelmező 6.000 Ft/hó, 

- iskolakezdési támogatás 5 kérelmező, 8 gyermek  összesen 240.000 Ft, 

- rendkívüli települési támogatás 1 kérelmező 30.000 Ft, 

- temetési támogatás 1 kérelmező 100.000 Ft.  

 

Határozati javaslat 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

/2021. (XI. 24.) HATÁROZATA 

 

Jelentés elfogadásáról  

 

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

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. 

 

Kővágóörs, 2021. november 17.    

 

            

                           Kardosné Csaba Gyöngyi 

         polgármester 


