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J e l e n t é s 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. május 12-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:  

67/2021. (XI. 24.) HATÁROZATA 

Helyi Építési Szabályzat 3. módosítás véleményezési eljárása lezárásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Helyi Építési Szabályzat 3. módosítása 

tekintetében  

1.  megállapítja, hogy a partnerségi véleményezés során a módosítással kapcsolatban 

kifogásoló vélemény nem érkezett, a telekalakítás új fogalmaira vonatkozó észrevétel 

elfogadásra kerül, ezzel a partnerségi egyeztetést lezárult; 

2. a beérkezett véleményeket és azok összesítését és az arra adott válaszokat elfogadja; 

3.  megállapítja, hogy a beérkezett vélemények figyelembevételével a tervezet alátámasztó 

munkarészeként a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti értékelés 

elkészítésére nincs szükség; 

4. megállapítja, hogy a módosítás véleményezési szakasza lezárult; 

5.  gondoskodik a beérkezett véleményekkel és a környezeti értékeléssel kapcsolatos döntés 

dokumentálásáról és közzétételéről; 

6. a jelen döntéssel összhangban átdolgozott dokumentációt, az eljárás során beérkezett 

véleményekkel, továbbá azok másolati példányát elektronikus adathordozón megküldi 

végső szakmai véleményezésre az állami főépítész hatáskörében eljáró Veszprém Megyei 

Kormányhivatalnak.  

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

Határidő: 2021. december 15.  

 

Rendelet módosítása megtörtént 

 

68/2021. (XI. 24.) HATÁROZATA 

 
Kékkút, Fő u. 4. szám alatti ingatlanban lévő üzlethelyiség bérbeadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza a Kékkút, Fő u. 4. szám alatt 

lévő üzlethelyiség bérleti jogviszonyban történő további hasznosítását. 

A pályázati felhívásban foglaltakkal egyetért, és felhatalmazza a Polgármestert annak helyben 

szokásos módon történő közzétételére. 
Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
Pályázati felhívás közzététele megtörtént  
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69/2021. (XI. 24.) HATÁROZATA 

 
Kékkút, Fő u. 5. szám alatti önkormányzati épület tetőhéjazat felújításáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kékkút Község Önkormányzata 

tulajdonában lévő, Fő u. 5. szám alatti ingatlanon lévő önkormányzati épület tetőszerkezetének 

felújítására vonatkozóan felhívja a Folyondár 2008 Kft-t (8227 Felsőörs, Fenyves u. 4.), hogy 

a 13.700.000 Ft +ÁFA, bruttó: 17.399.000 Ft összegű árajánlatát részletesen dolgozza ki, 

melyben kerüljön kimutatásra a felhasználni kívánt anyagok mennyisége.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy  a vállalkozót a döntésről  értesítse.  
Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 
Határidő: 2021. december 31. 
 
Vállalkozó döntésről értesítve 

 

70/2021. (XI. 24.) HATÁROZATA 
 

Kékkút, 255. hrsz.-ú ingatlanhoz tartozó vízmérő áthelyezéséről 
 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza a Kékkút, 255. hrsz.-ú 

ingatlanhoz tartozó vízmérőóra áthelyezését a Kékkút, 10. hrsz.-ú ingatlanról. 

Felhatalmazza a Polgármestert a tervezési és engedélyezési eljárás lefolytatására azzal, hogy 

amennyiben az ehhez szükséges kiadás meghaladja a költségvetésben rendelkezésre álló 

előirányzatot és a polgármester előirányzatok közötti átcsoportosításra rendelkezésre álló 

keretét, úgy a vonatkozó ajánlatot, ajánlatokat kötelezettségvállalás előtt terjessze a Képviselő-

testület elé.   
Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 
Határidő: 2021. március 15.  
 
Tervezési és engedélyeztetési eljárás folyamatban 
 

73/2021. (XI. 24.) HATÁROZATA 

 

Elkerülő út megvalósítása érdekében együttműködési megállapodás kötéséről  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a települést elkerülő út 

Kővágóörs 0116. hrsz-ú ingatlanon való megvalósítása érdekében megállapodást köt 

Kővágóörs Község Önkormányzatával és a Szentkirályi Magyarország Kft-vel. 

A megállapodás tervezetét megismerte, és felhatalmazza a polgármestert az aláírására.  

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi, polgármester 

Határidő: 2021. december 15. 

 

Megállapodás aláírásra került 

 

81/2021. (XII. 09.) HATÁROZATA 
 

Kékkút, Fő u. 5. szám alatti önkormányzati épület tetőhéjazat felújításáról 
 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kékkút Község Önkormányzata 

tulajdonában lévő, Fő u. 5. szám alatti ingatlanon lévő önkormányzati épület tetőszerkezetének 

felújítására vonatkozóan elfogadja a Folyondár 2008 Kft. (8227 Felsőörs, Fenyves u. 4.) 

13.700.000 Ft +ÁFA, bruttó: 17.399.000 Ft összegű árajánlatát. 
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A Képviselő-testület a munkálatok megvalósításához szükséges kiadásból a támogatással nem 

fedezett 12. 399. 000 Ft összeget költségvetése tartalékkerete terhére biztosítja.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozó értesítésére és a vállalkozói 
szerződés megkötésére.  
Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 
Határidő: 2021. december 31. 
 
Vállalkozói szerződés aláírásra került  
 

85/2021. (XII. 16.) HATÁROZATA 

 

elektromos kerékpár beszerzéséről 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, hogy a falugondnok számára 

a falgondnoki feladatok ellátásához vásárol egy Z-tech Barcelona típusú elektromos kerékpárt, 

melynek beszerzési költsége szállítással együtt bruttó 343.716 Ft.  

Megbízza a polgármestert, hogy a kerékpár megrendeléséről gondoskodjon. 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

Határidő: azonnal.  

 

Más típusú elektromos kerékpár beszerzésre került 

 

3/2022. (I. 12.) HATÁROZATA 

 

A polgármester illetményének megállapításáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kardosné Csaba Gyöngyi, polgármester 

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

továbbiakban: Mötv.) 71. § (4) bekezdése alapján 2022. január 1. napjától havi bruttó 520.000 

Ft-ban állapítja meg.  

A polgármester az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján havonta bruttó 78.000 Ft – illetménye 15 

%-ának megfelelő - összegű költségtérítésre jogosult.  

Utasítja az alpolgármestert, hogy intézkedjen a polgármester járandóságai havi 

rendszerességgel történő kifizetése iránt. 

Felelős: Vasáros Csaba, alpolgármester 

Határidő: azonnal. 

 

Illetmény kifizetése folyamatos 

 

5/2022. (I. 12.) HATÁROZATA 

 

Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Vasáros Csaba, társadalmi megbízatású 

alpolgármester tiszteletdíját a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 80. § (2) bekezdése alapján 2022. január 1. 

napjától havi bruttó 175.500.- Ft-ban  állapítja meg.  

Az alpolgármester az Mötv. 80. § (3) bekezdése alapján havonta  26.325.- Ft - tiszteletdíja 15 

%-ának megfelelő - összegű költségtérítésre jogosult.  
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A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen az alpolgármester járandóságai 

havi rendszerességgel történő kifizetése iránt. 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi, polgármester 

Határidő: azonnal. 

 

Tiszteletdíj kifizetése folyamatos 

 

6/2022. (I. 12.) HATÁROZATA 

 

A kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezéséről 

 

Kékkút Község Önkormányzat 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 megállapított kötelező felvételt 

biztosító iskolai körzethatárok módosítását a következő (2022/2023.) tanévre vonatkozóan nem 

tartja szükségesnek. 

Utasítja a polgármestert, hogy intézkedjen a határozatnak a Balatonfüredi Tankerületi Központ 

részére történő megküldéséről.  

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi, polgármester 

Határidő: 2022. február 15.  

 

Tankerület döntésről értesítve 

 

7/2022. (I. 12.) HATÁROZATA 

 
Kékkút, Fő u. 4. szám alatti ingatlanban lévő üzlethelyiség  

bérbeadása vonatkozásában benyújtott pályázat elbírálásáról 
 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kékkút, fő u. 4. szám alatti üzlethelyiség 

bérbeadására meghirdetett pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja, és elfogadja a Radócz 

Erzsébet Mariann által benyújtott pályázatot. 

A Képviselő-testület elhatározza, hogy az üzlethelyiséget a pályázó részére 1 év időtartamra a 

pályázati felhívásban foglalt feltételekkel 10. 000 Ft /hó bérleti díj összegért bérbe adja.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés megkötésére.  
Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 
Határidő: 2022. február 1. 
 
Bérleti szerződés megkötése megtörtént  
  

8/2022. (I. 12.) HATÁROZATA 

 

Magyar Falu Program keretében a „Óvodai játszóudvar,  

közterületi játszóterek fejlesztése” pályázat benyújtásáról 

 

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

Magyar Falu Program keretében az MFP-OJKJF/2022 (Óvodai játszóudvar, közterületi 

játszóterek fejlesztése) azonosító számú kiírásra.  

Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat benyújtásáról, és az ahhoz szükséges 

intézkedések - így különösen ajánlatok bekérése, legkedvezőbb kiválasztása - megtételéről.  
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Pályázat benyújtása megtörtént 

 

9/2022. (I. 12.) HATÁROZATA 

 

Magyar Falu Program keretében a „Közösségszervezéshez kapcsolódó  

eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása” pályázat benyújtásáról 

 

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

Magyar Falu Program keretében az MFP-KEB/2022 (Közösségszervezéshez kapcsolódó 

eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása) azonosító számú kiírásra. 

Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat benyújtásáról, és az ahhoz szükséges 

intézkedések - így különösen ajánlatok bekérése, legkedvezőbb kiválasztása - megtételéről. 

 

Pályázat benyújtása megtörtént 

 

10/2022. (I. 12.) HATÁROZATA 

 
önkormányzati főépítészi feladatok ellátására  

megbízási szerződés kötéséről 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Födelmesi Tamás (8372 Cserszegtomaj, 

Pajtika u. 60.) okleveles építészmérnök, településtervező szakmérnökkel megbízási szerződést 

köt 2022. január 01. napjától 2022. december 31. napjáig az önkormányzati főépítészi feladatok 

ellátása céljából 9.000 Ft/alkalom –véleményezésenként- megbízási díjért.  

Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.  
Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 
Határidő: azonnal.  
 
Megbízási szerződés aláírásra került 

 

11/2022. (I. 12.) HATÁROZATA 

 

Elektromos kerékpár beszerzésének jóváhagyásáról  

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a 85/2021.  

(XII. 16.) számú határozatával elfogadott, beszerezni kívánt elektromos kerékpár (Z-Tech 

Barcelona) helyett készlethiány okán egy másik típusú elektromos kerékpár (típusa Ebike E-

Trek (női matt fekete tel 28” 36V/250W 11 Ah),  beszerzési költsége szállítással bruttó 330.194 

Ft) került beszerzésre.  

 

A kerékpár beszerzése megtörtént 

 

16/2022. (II. 16.) HATÁROZATA 

 

Rákóczi Szövetség támogatásának elszámolásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata a Rákóczi Szövetség (1027 Budapest, Keleti Károly u. 1.) 

részére nyújtott, 2021. évre vonatkozó támogatásának elszámolásáról szóló beszámolóját 

megismerte, azt elfogadja. 

 

Szövetség döntésről értesítve 
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17/2022. (II. 16.) HATÁROZATA 

 

Ábrahámhegy Polgárőr Egyesület támogatásának elszámolásáról 

 
Kékkút Község Önkormányzata az Ábrahámhegy Polgárőr Egyesület (8256 Ábrahámhegy, 

Badacsonyi u. 13.) részére nyújtott, 2021. évre vonatkozó támogatásának elszámolásáról szóló 

beszámolóját megismerte, azt elfogadja. 

 

Egyesület döntésről értesítve 

 

18/2022. (II. 16.) 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: 2022. december 31. 

A Szövetség a támogatásról 2023. január 31.-ig köteles elszámolni. 

A támogatási cél kormányzati funkciója: 011130 Önkormányzatok és önkormányzati 

hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 

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: 2022. március 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 aláírásra, a támogatás kifizetésre került 

 

19/2022. (II. 16.) HATÁROZATA 

 

Ábrahámhegy Polgárőr Egyesület támogatásáról 
 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételére 

és átadására vonatkozó szabályokról szóló 14/2013. (XI. 19.) önkormányzati rendelete (a 



7 

 

továbbiakban: Ör.) alapján elhatározza, hogy az Ábrahámhegy Polgárőr Egyesületet (Székhely: 

8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.) (továbbiakban: Egyesület)  egyszeri     110.000 Ft-tal, 

azaz  Egyszáztízezer forinttal támogatja.   

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

A támogatás célja: Működési költségek támogatása 

A felhasználás határideje: 2022. december 31. 

Az Egyesület a támogatásról 2023. január 31.-ig köteles elszámolni. 

A támogatási cél kormányzati funkciója: 031060 Bűnmegelőzés 

 

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

tartalommal kössön megállapodást az Egyesülettel, 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: 2022. március 31. 

az összeg kifizetésére: a megállapodás megkötését követően, az abban foglaltak szerint 

 

Támogatási szerződés aláírásra, a támogatás kifizetésre került 

 

21/2022. (II. 16.) HATÁROZATA 

 

A polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kardosné Csaba Gyöngyi, polgármester 

2022. évi szabadságának ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

- február 2 nap, március 5 nap, április 5 nap, május 2 nap, június 5 nap, július 5 nap, 

augusztus 2 nap, szeptember 5 nap, október 5 nap, november 3 nap, december 10 nap,.  

 

Intézkedést nem igényel  

 

23/2022. (II. 16.) HATÁROZATA 

 

A falugondnoki szolgálat 2022. évi továbbképzési terve jóváhagyásáról   

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a falugondnoki szolgálat 2022. évi 

továbbképzési tervét a javaslat  „A” pontja szerint jóváhagyja. 

 

Utasítja a polgármestert, hogy a döntésről a falugondnokot tájékoztassa. 

 

Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 

Határidő: azonnal. 

 

Falugondnok döntésről értesítve  
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24/2022. (II. 16.) HATÁROZATA 

 

A Kékkút 038/25. hrsz.-ú ingatlan útként használt része tulajdonba vételéről 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja a Kékkút 038/25. hrsz-ú 

ingatlan természetben útként funkcionáló, a helyi építési szabályzatban ekként meghatározott 

része tulajdonba vételi szándékát.  

Az érintett terület, melynek nagysága 1760 m2 értékeként 300. 000 Ft összeget elfogad, és 

elhatározza, hogy ezen értéken az ingatlan tulajdonosa irányába vételi ajánlatot tesz.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy jelezze az ingatlan tulajdonosa felé a 

képviselő-testület vételi szándékát.  
 
Felelős: Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester 
Határidő: 2022. március 5.  
 
Az ingatlan tulajdonos értesítése megtörtént  

 

26/2022. (II. 16.) HATÁROZATA 

 

A Kékkúti Helyi Választási Bizottság póttagjainak megválasztásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kékkúti Helyi Választási Bizottságba – 

Kurányiné Gerencsér Anita póttagot követően – további póttagként választja elsősorban 

Kovács Attila József kékkúti lakost, valamint másodsorban Dalmai Szilárd kékkúti lakost. 

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az érintetteket a döntésről értesítse.  

 

Felelős: dr. Szabó Tímea, címzetes főjegyző  

Határidő: azonnal 

 

Választási Bizottság tagjainak értesítése megtörtént 

 

30/2022. (III. 21.) HATÁROZATA 

 

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetés harmadik 

módosításának elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kővágóörsi Közös Önkormányzati 

Hivatal 2021. évi költségvetés harmadik módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal 

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 főösszegét 145 232 523 forintban, a 

kiadási főösszegét 145 232 523 forintban állapítja meg. 

 

II. A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület következőkben 

állapítja meg. 

a) személyi juttatások  108 569 908 Ft 
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b) munkaadókat terhelő járulékok  15 990 825 Ft 

c) dologi kiadások  18 214 590 Ft 

d) ellátottak pénzbeli juttatásai  0 Ft 

e) egyéb működési célú kiadások  2 000 000 Ft 

f) beruházások  457 200 Ft 

g) felújítások  0 Ft 

h) egyéb felhalmozási célú kiadások  0 Ft 

i) finanszírozási kiadások  0 Ft

   

III. A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőkben 

állapítja meg. 

a) önkormányzat működési támogatása  0 Ft 

b) működési célú támogatások  3 453 561 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  141 778 862 Ft” 

 

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

határozat mellékletei helyébe a jelen határozat mellékletei lépnek.  

 

Intézkedést nem igényel 

 

32/2022. (III. 21.) HATÁROZATA 

 

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése első módosításának 

elfogadásáról 

 

Kékkút Község Önkormányzata a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi 

költségvetésének első módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal az alábbiak szerint 

elfogadja. 

 

1. A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 

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

 

„I. A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés bevételi főösszegét 157 931 213 forintban, a 

kiadási főösszegét 157 931 213 forintban állapítja meg. 

 

II. A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a következőkben állapítja meg. 

a) személyi juttatások  119 177 542 Ft 

b) munkaadókat terhelő járulékok  16 410 670 Ft 

c) dologi kiadások  18 733 000 Ft 

d) ellátottak pénzbeli juttatásai  0 Ft 

e) egyéb működési célú kiadások  2 500 000 Ft 

f) beruházások  1 110 000 Ft 

g) felújítások  0 Ft 

h) egyéb felhalmozási célú kiadások  0 Ft 
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i) finanszírozási kiadások  0 Ft 

 

III. A bevételi főösszegen belül a következőkben állapítja meg. 

a) önkormányzat működési támogatása  0 Ft 

b) működési célú támogatások  8 289 740 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  149 641 373 Ft” 

 

2. A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 

határozat mellékletei helyébe a jelen határozat mellékletei lépnek.  

 

Intézkedést nem igényel 

 

Polgármesteri hatáskörben hozott döntések:  

- időskorúak támogatása 12 kérelmező 15.000 Ft/fő (2021.) 

- szociális tűzifa támogatás 4 kérelmező 1-2 m3 (2021.) 

Határozati javaslat 

 

KÉKKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

/2022. (V. 12.) HATÁROZATA 

 

Jelentés elfogadásáról  

 

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

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. 

 

Kővágóörs, 2022. május 2.  

 

            

                           Kardosné Csaba Gyöngyi 

         polgármester 

 


