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Kereki Község Képviselő-testületének  
2020. évi határozatai 

 
(a Képviselő-testület hatáskörében eljáró polgármesteri határozatok is) 

 
Kereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

1/2020.(I.29.) kt. határozata 

A képviselő-testület a 2020. január 29.-i nyilvános ülésen az alábbi napirendet tárgyalja: 

1.) Vis maior pályázaton elnyert  támogatás terhére  önkormányzati tulajdonú utak, 

hidak, árkok helyreállítási munkáira adott árajánlatok bírálata 

2.) Az önkormányzati tulajdonú utak, hidak, árkok helyreállítási munkáinak  műszaki 

szakértői díjára beérkezett árajánlatok bírálata 

3.) A polgármester 2020. évi szabadságának ütemezése, cafetéria keretének megállapítása 

4.)  2020. évi Rendezvényterv elfogadása 

5.) Köztartozásmentes adózói adatbázisba történt felvételről tájékoztató 

Zárt ülés.  

Felelős: Csicsai László Viktor polgármester 

Határidő: értelem szerint azonnal. 

 

Kereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2/2020.(I.29.) kt. határozata 

Kereki Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 450667/2019. igénylés azonosító számon 

elnyert vis maior támogatás terhére, Kereki önkormányzati tulajdonú belterületi utakban, 

hidakban bekövetkezett károk helyreállítási munkáira  adott árajánlatok közül a legkedvezőbb 

ajánlatot adó, ÖKOBAU Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (székhely: 8600 Siófok, Vak 

Bottyán u. 38.  adószáma: 10490086-2-14, képviseli: Mayer Viktor ügyvezető) 9.336.650 Ft + 

2.520.896 Ft ÁFA, azaz bruttó 11.857.546 Ft értékű árajánlatát fogadja el. 

Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére. 

Határidő: 2020.febuár 29. 

Felelős: Csicsai László Viktor polgármester 

 

Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2020. (I.29.) Kt. határozata 

Kereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vis maior károk helyreállítási 

munkáihoz műszaki ellenőri feladatok ellátására beadott Ratku Mihály (székhelye: 8624 

Balatonszárszó, Ady E. u. 5., adószám: 68028769-1-34) egyéni vállalkozó bruttó 244.000 Ft értékű 

ajánlatát elfogadja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozóval történő szerződés 

megkötésére. 

Felelős: Csicsai László Viktor polgármester 

Határidő: 2020. február 29. 

 

Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

4/2020. (I.29.) Kt. határozata 

Kereki Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Csicsai László Viktor polgármester 2019. 

évi szabadságának igénybevételéről szóló tájékoztatót elfogadja, 2020. évi szabadságának 

ütemezését a melléklet szerint jóváhagyja, részére a szabadságot az ütemterv szerint kiadja. 

Felelős: Csicsai László Viktor polgármester 

Határidő: értelem szerint 
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Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

5/2020. (I.29.) Kt. határozata 

Kereki Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Csicsai László Viktor  polgármester 2020. 

évi cafeteria keretét évi bruttó 240.000 Ft-ban állapítja meg. 

Felelős: Csicsai László Viktor polgármester 

Határidő: értelem szerint. 

 

Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2020. (I.29.) Kt. határozata 

Kereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. évi Rendezvénytervet elfogadja. 

Felelős: Csicsai László Viktor polgármester 

Határidő: értelem szerint azonnal 

 

Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2020. (I.29.) Kt. határozata 

Kereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság elnökének a képviselők 

köztartozásmentes adatbázisba történő felvételéről, valamint a vagyonnyilatkozatok 

benyújtásáról szóló tájékoztatását elfogadja. 

Felelős: Csicsai László Viktor polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Kereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

8/2020.(I.29.) kt. határozata 

A képviselő-testület a 2020. január 29.-i zárt ülésen az alábbi napirendet tárgyalja: 

1. Települési támogatás iránti kérelem elbírálása 

2. Könyvtárosi és közművelődési feladatok ellátására megbízási szerződés kötése 

Felelős: Csicsai László Viktor polgármester 

Határidő. azonnal 

 

Kereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

9/2020.(I.29.) kt. határozata 

Kereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kovács Gyuláné Kereki, Kossuth L. u. 9. szám 

alatti lakos kérelmére méltányosságból,  0,4 m3 tűzifa támogatást nyújt az önkormányzat tűzifa 

keretéből. 

Felelős: Csicsai László Viktor polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

Kereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

10/2020.(I.29.) kt. határozata 

Kereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a könyvtárosi feladatok ellátására megbízási 

szerződést köt Horváth Ferencné 8618 Kereki, Petőfi S. u.  76. szám alatti lakossal  2020. január 

01. napjától 2020. február 29. napjáig. A heti munkarend: kétszer két óra, a könyvtár 

nyitvatartása szerint. A megbízási díj havi bruttó 25.000 Ft. 

Felelős: Csicsai László Viktor polgármester 

Határidő: értelem szerint. 

 

Kereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

11/2020.(II.05.) kt. határozata 

A képviselő-testület a 2020. február 4.-i rendkívüli ülésen az alábbi napirendet tárgyalja: 

3. Kőröshegyi Polgárőr Egyesület támogatás iránti kérelme 

Felelős: Csicsai László Viktor polgármester 

Határidő. azonnal 
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Kereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

12/2020.(II.05.) kt. határozata 

Kereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőröshegy Polgárőr Egyesület (székhelye: 

8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. adószáma: 18779257-1-14, képviseli: Poór Gyula elnök) kérelmére 

50.000 Ft támogatást állapít meg. 

Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére. 

Felelős: Csicsai László Viktor polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

Kereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

13/2020.(II.24.) kt. határozata 

A képviselő-testület a 2020. február 24.-i közmeghallgatással egybekötött testületi ülésén az alábbi 

napirendet tárgyalja: 

1.) Beszámoló a település közbiztonságáról 

2.) Az önkormányzat 2020. évi költségvetése 

3.) Javaslat a DBRHÖT társulási megállapodásának módosítására 

4.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

5.) Az Ügyrendi Bizottság elnökének tájékoztatója a KOMA adatbázisba történő 

felvételről és a vagyonnyilatkozatok megtételéről 

6.) Önkormányzati képviselők beszámolója 2019. évi tevékenységükről 

Zárt ülés. 

Felelős: Csicsai László Viktor polgármester 

Határidő: azonnal 

Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2020. (II.24.) Kt. határozata 

Kereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a település 2019. évi közbiztonsági helyzetéről 

szóló beszámolót elfogadja. 

Felelős: Csicsai László Viktor polgármester 

Határidő: azonnal 

Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

15/2020. (II.24.) Kt. határozata 

Kereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kereki lakóhellyel rendelkező, házi 

segítségnyújtást és jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénybe vevő ellátottak által fizetendő 

2020. évi térítési díj összegét átvállalja. 

Felelős: Csicsai László Viktor polgármester 

Határidő: azonnal 

Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

16/2020. (II.24.) Kt. határozata 

1. Kereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kereki lakóhellyel rendelkező, házi 

segítségnyújtást és jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénybe vevő ellátottak által fizetendő 2020. 

évi térítési díj összegét átvállalja a 2020. évi költségvetésben meghatározott egyéb pénzbeli és 

szociális ellátások kormányzati funkció terhére. 

 

2. Kereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetésében 

a polgármester cafeteria keretét évi bruttó 240 000.- Ft-ban állapítja meg. 

 

3. Kereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 

2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és a Gst. 

8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 

költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg: 
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                  ezer Ft 

Megnevezés 2020. év 2021. év 2022. év 2023. év 

Saját bevételek 24 600 24 800 24 800 24 800 

Helyi adóból származó bevétel 23 300 23 500 23 500 23 500 

Az Önkormányzat vagyonának és vagyoni értékű 

jogának értékesítéséből és hasznosításából 

származó bevétel 

1 100 1 100 1 100 1 100 

Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel     

A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, 

részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy 

privatizációból származó bevétel 

    

Bírság-, pótlék- és díjbevétel 200 200 200 200 

A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés     

Figyelembe vehető saját bevételek 12 300 12 400 12 400 12 400 

Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke 0 0 0 0 

Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás 

napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális 

tőketartozása 

    

A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: 

Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 

forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, 

kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, 

egyéb értékpapír esetén annak vételára 

    

Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás 

napjáig, és annak a váltóval kiváltott 

kötelezettséggel megegyező, kamatot nem 

tartalmazó értéke 

    

A Szt. szerint pénzügyi lízingbe vevői félként 

történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a 

lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő 

összege 

    

A visszavásárlási kötelezettség kikötésével 

megkötött adásvételi szerződés eladói félként 

történő megkötése a visszavásárlásig, és a kikötött 

visszavásárlási ár 

    

A szerződésben kapott, legalább 365 nap 

időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a 

még ki nem fizetett ellenérték 

    

Külföldi hitelintézetek által, származékos 

műveletek különbözeteként az Államadósság 

Kezelő Központ Zrt-nél elhelyezett fedezeti 

betétek és azok összeg 

    

 

Felelős:  Csicsai László polgármester 

Határidő: benyújtásra: 2020. február 15. 

 

Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

17/2020. (II.24.) Kt. határozata 

Kereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a    „Javaslat a Dél-Balatoni 

Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása 

módosítására” című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
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A Képviselő-testület   a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás  

valamennyi tagja  által elfogadott,  2016. május 30.-án aláírt, Társulási Megállapodás  2020. évi 

módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövegét   az előterjesztés melléklete szerinti  

tartalommal elfogadja.  

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a 2020. évi módosítással egységes szerkezetbe foglalt 

Társulási Megállapodást elfogadó határozat Társulási Tanács részére történő megküldésére.  

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a melléklet szerint elfogadott, 

módosított Társulási Megállapodás aláírására. 

Felelős: Csicsai László Viktor polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

18/2020. (II.24.) Kt. határozata 

Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. évi lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. 

Felelős: Csicsai László Viktor polgármester 

Határidő: azonnal 

Kereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

19/2020.(II.24.) kt. határozata 

A képviselő-testület a 2020. február 24.-i  zárt ülésen az alábbi napirendet tárgyalja: 

1. Könyvtárosi feladatok ellátására érkezett pályázatok elbírálása 

Felelős: Csicsai László Viktor polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Kereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

20/2020.(II.24.) kt. határozata 

Kereki  Község Önkormányzat Képviselő-testülete  Balogh Adrienn 8618 Kereki, Petőfi S. u. 67. 

szám alatti lakossal  könyvtárosi és közművelődési feladatok ellátására 2020. március 01. napjától  

2020. december 31. napjáig megbízási szerződést köt. 

A Képviselő-testület a megbízási díjat havi bruttó 27.000 Ft-ban állapítja meg.  A munkaidő a 

könyvtár nyitvatartási rendje szerint, heti kétszer 3 óra. 

Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 

Felelős: Csicsai László Viktor polgármester 

Határidő: értelem szerint  

 

21/2020.(II.26.) Kt. határozat (együttes ülésen) 

A Képviselőtestület az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja: 

1.)Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi beszámolója 

Felelős: Köselingné dr. Kovács Zita jegyző 

Határidő: 2021. február 26. 

 

22/2020.(II.26.) Kt.  határozat (együttes ülésen ) 

A Képviselőtestület a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi tevékenységéről 

szóló beszámolót az előterjesztéssel megegyezően jóváhagyja. 

Felelős: Köselingné dr. Kovács Zita jegyző 

Határidő: 2020. február 28. 

 

 

1/2020. (III.23.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT: 

 

Oroszi Józsefné (születési név: Hornyák Erzsébet, született: Siófok, 1958.02.03., an: 

Gál Anna, TAJ: 070 730 502)  8618 Kereki, Méhes u. 16. szám alatti lakos részére az 

általa lakott lakás fenntartásával kapcsolatos kiadások viseléséhez  2020. április 01. 
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napjától, hat hónap időtartamra, 2020. szeptember 30. napjáig havi 2.500 Ft lakhatási 

települési támogatást állapítok meg. 

Megkeresem a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztályát, 

hogy nevezett részére a megállapított támogatást havonta utólag, minden hónap 5. 

napjáig fizesse ki. 

Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított 

jogkörömben, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre 

tekintettel hoztam. 

 

2/2020. (III.26.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT: 

 

Kereki Község Önkormányzata alkalmazásában álló: 

Bogdánné Herczeg Mária és Horváth Ferencné hivatalsegédek alapilletményét  2020. 

január 01. napjától havi bruttó 76.738 -Ft-tal kiegészítem 2020. december 31. napjáig. 

Andok Károly falugondnok és Martinek László karbantartó alapilletményét 2020. január 

01. napjától havi bruttó 28.738 Ft-tal kiegészítem 2020. december 31. napjáig.  

Megkeresem a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztályát, hogy az 

önkormányzati dolgozók kinevezését,  illetve munkaszerződését  a fentiek szerint 

módosítsa. 

Jelen döntést a soron következő költségvetési rendelet módosításakor figyelembe kell 

venni. 

Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított 

jogkörömben, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre 

tekintettel hoztam. 

 

Kereki Község Önkormányzata Polgármesterének 

3/2020. (III.30.) polgármesteri határozata: 

 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42.§ (1) bekezdésében foglalt 

kötelezettségnek eleget téve Kereki Község Önkormányzatának 2020. évi közbeszerzési 

tervét a csatolt melléklet szerinti tartalommal jóváhagyom. 

Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított 

jogkörömben, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre 

tekintettel hoztam. 

A döntés indoka: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.)  

42. § (1) bekezdése szerint a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves 

összesített közbeszerzési tervet kell készíteni az adott évre tervezett közbeszerzésekről.  

 

Kereki Község Önkormányzata Polgármesterének 

4/2020. (V.25.) polgármesteri határozata: 

 

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi 

XXXI. törvény 30. § (5) bekezdésében foglaltak alapján a Siófoki 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség Siófoki Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2019. évi 

munkájáról szóló beszámolót jóváhagyom. 

Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított 

jogkörömben, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre 

tekintettel hoztam. 

Felelős: Csicsai László Viktor  

Határidő: értelem szerint 

 



7 
 

Kereki Község Önkormányzata Polgármesterének 

5/2020. (V.25.) polgármesteri határozata: 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

96. §. (6) bekezdésében foglalt kötelezettségnek eleget téve Kereki Község 

Önkormányzata 2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

szóló átfogó értékelést jóváhagyom.  

Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított 

jogkörömben, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre 

tekintettel hoztam. 

Felelős: Csicsai László Viktor polgármester  

Határidő: 2020. május 31. 

 

Kereki Község Önkormányzata Polgármesterének 

6/2020. (V.25.) polgármesteri határozata: 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § d) 

pontja alapján Kereki Község Önkormányzata  által ellátott étkeztetés szociális 

alapszolgáltatás 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót jóváhagyom, a szakmai 

munkát eredményesnek értékelem. 

Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított 

jogkörömben, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre 

tekintettel hoztam. 

Felelős: Csicsai László Viktor  

Határidő: 2020. május 31. 

 

Kereki Község Önkormányzata Polgármesterének 

7/2020. (V.25.) polgármesteri határozata: 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § d) 

pontja alapján a falugondok 2019. évi munkájáról szóló beszámolót jóváhagyom, a 

szakmai munkáját eredményesnek értékelem.   

Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított 

jogkörömben, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre 

tekintettel hoztam. 

Felelős: Csicsai László Viktor  

Határidő: 2020. május 31. 

 

Kereki Község Önkormányzata Polgármesterének 

8/2020. (V.25.) polgármesteri határozata: 

 

Kereki Község Önkormányzatának a Helyi Esélyegyenlőségi Programját az 

előterjesztéshez mellékelt tartalommal jóváhagyom, ezzel egyidejűleg a 2014. évben 

készült, 28/2014.(III.5.) számú határozattal elfogadott programot hatályon kívül 

helyezem. 

Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított 

jogkörömben, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre 

tekintettel hoztam. 

Felelős: Csicsai László Viktor  

Határidő: értelem szerint 
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Kereki Község  Önkormányzata Polgármesterének 

9/2020. (VI.8.) polgármesteri határozata: 

 

Bogdán István 8618 Kereki, Petőfi S. u. 138. szám alatti lakos kérelmére a helyi 

szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 9. §-a alapján 5.000 

Ft rendkívüli települési támogatást állapítok meg.  

 

Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított 

jogkörömben, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre 

tekintettel hoztam. 

Felelős: Csicsai László Viktor polgármester 

Határidő: 2020. június 15. 

 

Kereki Község Önkormányzata Polgármesterének 

10/2020. (VI.10.) polgármesteri határozata: 

 

A kőröshegyi védőnői szolgálat 2019. évi pénzügyi beszámolóját jóváhagyom.  

Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított 

jogkörömben, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre 

tekintettel hoztam. 

Felelős: Csicsai László Viktor  

Határidő: értelem szerint 

 

Kereki  Község Önkormányzata Polgármesterének 

11/2020. (VI.11.) polgármesteri határozata: 

 
A polgármester megállapítja, hogy az önkormányzat által elnyert, TOP-1.2.1-16-SO1-2019-

00005 azonosító számú, „A Kereki vár kulturális és történelmi örökségének turisztikai 

hasznosítása” elnevezésű projektjének tartalmát Kereki Község Képviselő-testülete 

megismerte, arról szóló tájékoztatást tudomásul vette, ennek megfelelően a Polgármester az 

alábbi döntést hozza: 

A Képviselő-testület a pályázati felhívásban szereplő kötelezettségeket a projekt fenntartási 

időszaka alatt folyamatosan biztosítja: 

-  20.000 fős látogatószám elérése 

-  min. 2 fő turisztikai szakember éven át történő foglalkoztatása  

- projekt kiadásainak finanszírozása a fenntartási időszakban, amennyiben az értékesítésből 

származó bevételek nem fedezik a kiadásokat 

A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a Polgármester a pályázati támogatási szerződés 

megkötéséhez szükséges 1. sz. mellékletben szereplő nyilatkozatot aláírja.  

 

Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított 

jogkörömben, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre 

tekintettel hoztam. 

 

 

 

Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

23/2020. (VII.2.) Kt. határozata 

A Képviselő-testület a 2020. július 2.-i rendkívüli ülésen az alábbi napirendet tárgyalja: 

1.) Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázat benyújtása 
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Felelős: Csicsai László Viktor polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

24/2019. (VII.2.) Kt. határozata 

Kereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi lakossági víz- és 

csatornaszolgáltatás támogatására pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé. A 

Képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert az állami támogatás igénylésének 

benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.  

Felelős: Csicsai László Viktor polgármester 

Határidő: 2020. július 6. 

Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

25/2020. (VII.8.) Kt. határozata 

A Képviselő-testület a 2020. július 8.-i nyilvános ülésen az alábbi napirendet tárgyalja: 

1.) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása 

2.) Az önkormányzat 2019. évi költségvetési beszámolójának és zárszámadásának 

elfogadása. 

3.) Beszámoló a 2019. évi belső ellenőrzési tevékenységről 

4.) A Magyar Falu Program keretében megvalósításra kerülő Orvosi rendelő felújítására 

ajánlatok bekérése 

5.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat 

benyújtása 

6.) Kereki Vár kulturális és történelmi örökségének hasznosítására beadott TOP 

pályázat támogatási szerződésének megkötése 

7.) Beszámoló az önkormányzati társulásokban végzett munkáról 

8.) Beszámoló a településen végzett könyvtári szolgáltatásról 

9.) Óvoda- és iskolakezdési támogatás megállapítása 

10.) Vízkárvédelmi intézkedési ütemterv elfogadása 

11.) Javaslat kitüntető díjak adományozására 

12.) Polgármesteri beszámoló a veszélyhelyzet alatt hozott döntésekről  

Felelős: Csicsai László Viktor polgármester 

Határidő: azonnal 

Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

26/2020. (VII.8.) Kt. határozata 

Kereki Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2019. évi gazdálkodásról szóló beszámolót 

jóváhagyja. 

Felelős: Csicsai László Viktor polgármester 

Határidő: azonnal 

Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

27/2020. (VII.8.) Kt. határozata 

Kereki Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2019. évi belső ellenőrzésről szóló jelentést 

jóváhagyja. 

Felelős: Csicsai László Viktor polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

28/2020. (VII.8.) Kt. határozata 

Kereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program keretében 

megvalósítására kerülő  Orvosi rendelő fejlesztése című projekt költségvetési tervét megismerte, 

és a meglévő orvosi rendelő felújítására, korszerűsítésére  vonatkozó  ajánlattételi felhívását az 

alábbi vállalkozások részére küldi meg: 
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1. Balaton Ferien Center Kft. 8617 Kőröshegy,  

2. Szántódi út 013 hrsz. , Kezola Kft 8624 Balatonszárszó, Szemesi u. 2/B 

3. Ramiép Invest Kft. 8624 Balatonszárszó, Ady E. u. 5.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a beruházás műszaki ellenőri feladataira 

ajánlatokat kérjen be testület soron következő ülésére.  

Felelős: Csicsai László Viktor polgármester 

Határidő: értelem szerint. 

 

Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

29/2020. (VII.8.) Kt. határozata 

Kereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyarország 2020. évi 

központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXL. törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok  

szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására, a c) pontban megjelölt 

belterületi utak, járdák hidak felújítása alcéljára - 

a Kereki, Petőfi S. u. 112/1 hrsz.-ú útburkolat felújítási munkáira pályázatot nem nyújt be.  

Felelős: Csicsai László Viktor polgármester 

Határidő: azonnal 

Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

30/2020. (VII.8.) Kt. határozata 

Kereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „A Kereki vár kulturális történelmi 

örökségének hasznosítása” című és TOP-1.2.1-16-SO1-2019-00005 azonosító számú támogatási 

kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt elszámolható költségeinek Európai 

Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem terítendő 

támogatás formájában történő finanszírozására kötendő Támogatási Szerződést és mellékleteit 

megismerte. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására az alábbi 

feltétellel: 

A Képviselő-testület a pályázatban foglalt, az önkormányzat által vállalt kötelezettségek 

biztosítása érdekében az önkormányzat költségvetésében évente 6 millió forintot céltartalékként 

elkülönít 2020. évtől kezdődően, a fenntartási időszak kezdetéig. 

A Képviselő-testület felkéri a pénzügyi osztályvezetőt, hogy évente gondoskodjon a fenti összeg 

céltartalékkénti lekötéséről az önkormányzat költségvetésében.  

Felelős: Csicsai László Viktor polgármester 

Határidő: értelem szerint 

Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

31/2020. (VII.8.) Kt. határozata 

Kereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati társulásokban végzett 

2019. évi tevékenységről szóló beszámolót jóváhagyja. 

Felelős: Csicsai László Viktor polgármester 

Határidő: azonnal 

Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

32/2020. (VII.8.) Kt. határozata 

Kereki Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a Takáts Gyula Megyei és Városi 

Könyvtár településen végzett 2019. évi könyvtári szolgáltatásairól szóló beszámolóját jóváhagyja.  

Felelős: Csicsai László Viktor polgármester 

Határidő: 2020. október 30. 

Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

33/2020. (VII.8.) Kt. határozata 

1.) Kereki Község Önkormányzatának Képviselőtestülete óvoda- és iskolakezdési támogatásban 

részesíti a  kereki  lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen Kerekiben 

élő szülőket:  

- óvodás gyermek esetében                                                            15.000.-Ft/fő 
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 - általános iskolai tanuló gyermek esetében                                25.000.-Ft/fő összegben.  

2.) Kereki Község Önkormányzatának Képviselőtestülete  egyedi kérelemre, 30.000,-Ft/fő 

támogatást nyújt azon  középiskolai tanulmányokat nappali rendszerben folytató diákok 

törvényes képviselői részére, akiknek gyermeke   a 2020/2021-es tanévben kezdi meg vagy folytatja  

első középiskolai tanulmányait, és gyermekükkel  együtt  kereki  lakóhellyel, vagy tartózkodási 

hellyel rendelkeznek és életvitelszerűen Kerekiben  élnek.  

A kérelemhez csatolni kell az iskolalátogatási igazolást. 

A támogatás 2020. október 15. napjáig fizethető ki. 

Felelős: Csicsai László Viktor polgármester 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Csicsai László Viktor   polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

34/2020. (VII.8.) Kt. határozata 

Kereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat felülvizsgált helyi 

vízkárelhárítási védelmi tervét az előterjesztés szerint elfogadja. 

Kereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a felülvizsgált helyi vízkárelhárítási 

védelmi tervben foglalt feladatok végrehajtására az előterjesztés szerinti ütemtervet elfogadja. 

Felelős: Csicsai László Viktor polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

35/2020. (VII.8.) Kt. határozata 

Kereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Koppány Zoltán nyugalmazott századost, 

a Magyar Veterán Repülő Szövetség Somogy Megyei Egyesületének elnökét, valamint a Magyar 

Repülő Szövetség Somogy Megyei Egyesületét is Somogy Polgáraiért Díjra jelöli.  

Felhatalmazza a polgármestert, gondoskodjon a javaslat Somogy Megyei Közgyűléshez történő 

felterjesztéséről.  

Felelős: Csicsai László Viktor polgármester 

Határidő: 2020. július 31. 

 

Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

36/2020. (VII.8.) Kt. határozata 

Kereki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a veszélyhelyzet alatt hozott polgármesteri 

döntésekről szóló beszámolót jóváhagyja. 

Felelős: Csicsai László Viktor polgármester  

Határidő: azonnal 

 

Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

37/2020. (VIII. 5.) Kt. határozata 

A Képviselő-testület a 2020. augusztus 5.-i nyilvános ülésen az alábbi napirendet tárgyalja: 

1.) Orvosi rendelő felújítási munkáira beérkezett ajánlatok bírálata 

2.) Kereki vár kulturális és történelmi örökségének turisztikai hasznosítása projekt 

- teljeskörű tervezési feladatainak elvégzésére beérkezett ajánlatok bírálata, 

- projektmenedzseri és pénzügyi vezetői és turisztikai szakértői feladatok 

ellátására beérkezett ajánlatok bírálata. 

3.) Szociális célú tűzifa vásárlás támogatására pályázat  

4.) Tájékoztatás a Magyar Falu Program újabb pályázati felhívásairól 

5.) SEFAG Zrt. kérelme 

Felelős: Csicsai László Viktor polgármester 

Határidő: azonnal 
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Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

38/2020. (VIII. 5.) Kt. határozata 

Kereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program keretében 

meghirdetett Orvosi rendelők fejlesztése 2020. című, MFP-HOR/2020. kódszámú pályázaton 

elnyert,  Kereki, Petőfi S. u. 62. szám alatt levő Orvosi rendelő teljes körű építési-felújítási 

munkáinak elvégzésére kiírt ajánlattételi felhívására a RAMIÉP INVEST KFT. (8624 

Balatonszárszó, Ady E. u. 5. ügyvezető: Ratku Mihály)  14.667.460 Ft + 3.960.214 Ft ÁFA, bruttó 

18.627.674 Ft értékű ajánlatát elfogadja. 

Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fent megjelölt projekt 

projektmenedzseri feladatainak elvégzésére, és a műszaki ellenőri feladatok végzésére a soron 

következő ülésre kérjen be ajánlatot. 

Felelős: Csicsai László Viktor polgármester 

Határidő: értelem szerint. 

Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

39/2020. (VIII. 5.) Kt. határozata 

Kereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kereki vár kulturális és történelmi 

örökségének turisztikai hasznosítása” című pályázat teljeskörű tervezési feladatainak elvégzésére   

a SIÓ-FLOTT KFT. (8600 Siófok, Kossuth L. u. 15. ) tervező  bruttó 32.766.000 Ft értékű ajánlatát 

nem fogadja el. 

Felelős: Csicsai László Viktor polgármester 

Határidő. értelem szerint azonnal 

Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

40/2020. (VIII. 5.) Kt. határozata 

Kereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kereki vár kulturális és történelmi 

örökségének turisztikai hasznosítása” című pályázat projektmenedzseri és pénzügyi vezetői, 

valamint turisztikai szakértői feladatok ellátására kiírt ajánlattételi felhívásra beérkezett 

ajánlatokat tovább tárgyalásra alkalmasnak tartja, a döntést a soron következő ülésre napolja. 

Felelős: Csicsai László Viktor polgármester 

Határidő: értelem szerint. 

 

Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

41/2020. (VIII. 5.) Kt. határozata 

Kereki Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a belügyminiszter által a települési 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatására 

meghirdetett pályázati felhívása alapján, pályázatot nyújt be kemény lombos tűzifavásárláshoz 

kapcsolódó támogatásra.  

A képviselőtestület nyilatkozik, hogy az igényelhető 34 erdei m3 tűzifa megvásárlásához 1.000 Ft + 

áfa / erdei m3 mértékben, összesen 34.000,-  Ft + Áfa összegben a saját forrást biztosítja.  

A képviselőtestület vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem 

kér. 

Határidő: 2020. augusztus 31. 

Felelős: Csicsai László Viktor polgármester 

 

Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

42/2020. (VIII. 5.) Kt. határozata 

Kereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program újabb pályázati 

lehetőségeiről szóló polgármesteri tájékoztatást tudomásul vette. 

Felelős: Csicsai László Viktor polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 



13 
 

Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

43/2020. (VIII. 5.) Kt. határozata 

Kereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a SEFAG Zrt. közlekedési tábla kihelyezési 

kérelmét támogatja, és a Kereki 0104/3 hrsz.-ú út elejére, valamint a Petőfi köz elnevezésű 

önkormányzati út elejére „Zsákutca” közlekedési tábla kihelyezését engedélyezi. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a táblák kihelyezéséről gondoskodjon. 

Felelős: Csicsai László Viktor polgármester 

Határidő: értelem szerint  

Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

44/2020. (VIII. 24.) Kt. határozata 

A Képviselő-testület a 2020. augusztus 24-i nyilvános ülésen az alábbi napirendet tárgyalja: 

1.) Kereki vár kulturális és történelmi örökségének turisztikai hasznosítása  című 

pályázat projektmenedzseri és turisztikai szakértői feladatok, projekt pénzügyi vezetői, 

valamint projektasszisztensi feladatok ellátására beérkezett ajánlatok bírálata. 

2.) Orvosi rendelő felújításához műszaki ellenőri ajánlat  

Felelős: Csicsai László Viktor polgármester 

Határidő: azonnal 

Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

45/2020. (VIII. 24.) Kt. határozata 

1. Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-1.2.1-16 kódszámú, „A Kereki vár 

kulturális és történelmi örökségének turisztikai hasznosítása”  című pályázat  projektmenedzseri 

és turisztikai szakértői feladatok ellátására  a legkedvezőbb ajánlatot adó,  Molnár Lehel 2030 

Érd, Tusnádi u. 14. szám alatti lakos bruttó 8.680.000 Ft értékű ajánlatát elfogadja. Felhatalmazza 

a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére.  

2. Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-1.2.1-16 kódszámú, „A Kereki vár 

kulturális és történelmi örökségének turisztikai hasznosítása”  című pályázat során a  projekt  

pénzügyi vezetői feladatok ellátására  a legkedvezőbb ajánlatot adó,  Kovács Szabina  8660 Tab,  

Kossuth L. u. 59/B. 3/10. szám alatti lakos bruttó 1.398.600 Ft értékű ajánlatát elfogadja. 

Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére. 

3. Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-1.2.1-16 kódszámú, „A Kereki vár 

kulturális és történelmi örökségének turisztikai hasznosítása” című pályázat  projektasszisztensi  

feladatok ellátására a  legkedvezőbb ajánlatot adó,  Magyar Szilvia 8630 Balatonboglár, Bercsényi 

u. 34. szám alatti lakos  bruttó 2.797.200 Ft  értékű ajánlatát elfogadja. Felhatalmazza a 

polgármestert a megbízási szerződés megkötésére. 

Felelős: Csicsai László Viktor polgármester 

Határidő: értelem szerint  

 

Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

46/2020. (VIII. 24.) Kt. határozata 

Kereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program keretében az „Orvosi 

rendelők fejlesztése” című, MFP-HOR/2020 kódszámú pályázat megvalósítása keretében a Kereki 

Orvosi rendelő felújításának műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére  Csabai László (székhelye: 

7400 Kaposvár, József A. u. 7. szám, adószáma: 55881470-1-34, ny.száma: 54623952) egyéni 

vállalkozó bruttó 290.000 Ft értékű árajánlatát elfogadja. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozóval a megbízási szerződést kösse meg. 

Felelős: Csicsai László Viktor polgármester 

Határidő: 2020. szeptember 15.  
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Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

47/2020. (VIII. 24.) Kt. határozata 

Kereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kereki 51/1 hrsz.-ú közút elejére 20 km/h 

sebességkorlátozó közlekedési tábla elhelyezésről dönt. Felkéri a polgármestert, gondoskodjon a  

közlekedési tábla kihelyezéséről.  

Felelős: Csicsai László Viktor polgármester 

Határidő: 2020. szeptember 15. 

 

Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

48/2020. (IX.14.) Kt. határozata 

A Képviselő-testület a 2020. szeptember 14.-i rendkívüli nyilvános ülésen az alábbi napirendet 

tárgyalja: 

1.) A Kereki vár kulturális és történelmi örökségének turisztikai hasznosítása tárgyú projekt 

teljeskörű tervezési feladatainak elvégzésére beérkezett ajánlatok bírálata   

Felelős: Csicsai László Viktor polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

49/2020. (IX.14.) Kt. határozata 

Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-1.2.1-16 kódszámú, „A Kereki vár 

kulturális és történelmi örökségének turisztikai hasznosítása”  című pályázat során a projekt 

teljeskörű tervezési feladatainak elvégzésére kiírt ajánlattételi felhívására beérkezett pályázatok  

közül a legkedvezőbb ajánlatot adó, SIÓ-FLOTT KFT. (8600 Siófok, Kossuth L. u. 15., ügyvezető: 

Csavajda Balázs) bruttó 32.766.000 Ft értékű ajánlatát elfogadja. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ajánlattevővel a teljeskörű műszaki tervezési és 

engedélyeztetési eljárásra vonatkozóan a szerződést megkösse.  

Felelős: Csicsai László Viktor polgármester 

Határidő: értelem szerint  

 

Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

50/2020. (IX.14.) Kt. határozata (együttes ülésen) 

A Képviselőtestület az együttesen ülésen az alábbi napirendet tárgyalja: 

1.) Kereki háziorvosi praxis ügye 

Felelős: Csicsai László polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

51/2020. (IX.14.) Kt. határozata (együttes ülésen) 

Bálványos/Kereki/Pusztaszemes Község Önkormányzata – mint a Kereki háziorvosi körzetet 

fenntartó önkormányzat –  szándékát nyilvánítja ki, hogy a Kereki körzet háziorvosi feladatainak 

ellátására a dr. Decsi Krisztián személyes közreműködésével  működő Medec Singularis Korlátolt 

Felelősségi Társaság egészségügyi szolgáltatóval  6 évre szóló feladat-ellátási szerződést köt.  

A szándéknyilatkozat alapján támogatja dr. Decsi Krisztián háziorvosi praxisjog vásárlási és  a 

tartósan betöltetlen háziorvosok letelepedésének támogatására irányuló pályázatát. 

Felelős: Csicsai László gesztor önkormányzat polgármestere 

Határidő: 2020. szeptember 30. 

 

Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

52/2020. (X.12.) Kt. határozata 

A Képviselő-testület a 2020. október 12. nyilvános ülésen az alábbi napirendet tárgyalja: 



15 
 

1.) WIFI4EU internet  hálózat kiépítésére érkezett árajánlatok bírálata 

2.) 2020. évi költségvetési rendelet módosítása 

3.) Gazdasági program elfogadása 

4.) Kereki 6505 sz. főútról kialakítandó útcsatlakozás kiépítéséhez érkezett 

árajánlatok bírálata 

5.) Orvosi rendelő felújítás - projektmenedzseri árajánlatok bírálata 

Felelős: Csicsai László Viktor polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

53/2020. (X.12.) Kt. határozata 

Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testülete a WIFI4EU pályázatnak megfelelő publikus 

wifi hálózatok kiépítésére kiírt ajánlattételi felhívásra beérkezett ajánlatok közül az összességében 

legkedvezőbb ajánlatot adó Techno-Tel Távközlési és Informatikai, Kivitelező és Szolgáltató Kft. 

(8600 Siófok, Bajcsy-Zs. u. 212.) bruttó 15000 Euro ajánlatát fogadja el. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ajánlattevővel a vállalkozási  

szerződést megkösse.  

Felelős: Csicsai László Viktor  

Határidő: értelem szerint 

 

Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

54/2020. (X.12.) Kt. határozata 

Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testülete Kereki Község Önkormányzatának 2020-

2024. évekre  szóló Gazdasági Programját elfogadja. 

Felelős: Csicsai László Viktor polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

Kereki  Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  

55/2020. (X.12.) Kt. határozat: 

 

Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kereki 6505.számú, Kaposvár-Szántód 

összekötő út jobb oldalán az 55+755 km szelvényben megvalósuló telekbejáró kiépítésére érkezett 

árajánlatok  közül a legkedvezőbb ajánlatot adó ÖKOBAU KFT. (8600 Siófok, Vak Bottyán u. 38. 

adószám: 10490086-2-14 ) bruttó 1. 984.502 Ft értékű ajánlatát fogadja el. 

Az építés költségét az önkormányzat a 2020. évi költségvetés tartalékának terhére biztosítja.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ajánlattevővel a vállalkozási 

szerződést megkösse.  

Felelős: Csicsai László Viktor polgármester 

Határidő: értelem szerint. 

 

Kereki  Község Önkormányzata  Képviselő-testülete  

56/2020. (X.12.) Kt. határozat: 

 

Kereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program keretében az „Orvosi 

rendelők fejlesztése” című, MFP-HOR/2020 kódszámú pályázat megvalósítása keretében a Kereki 

Orvosi rendelő teljes körű építési és felújítási munkáinak projektmenedzsmenti munkáinak 

elvégzésére a legkedvezőbb ajánlatot adó  HEROLD TEAM Kft. (székhelye: 8624 Balatonszárszó, 

József A.u. 2. adószáma: 23937437-1-14) bruttó 787.400 Ft értékű árajánlatát fogadja el.  

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozóval a megbízási szerződést kösse meg. 

Felelős: Csicsai László Viktor polgármester 

Határidő: értelem szerint 
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Kereki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

57/2020. (X.12.) Kt. határozata 

A Képviselő-testület a 2020. október 12.-i zárt ülésen az alábbi napirendet tárgyalja: 

1.) Oroszi Józsefné 8618 Kereki Méhes u. 16. szám alatti lakos települési támogatás 

iránti kérelme. 

Felelős: Csicsai László Viktor polgármester 

Határidő: azonnal 

 

58/2020. (X.12.) Kt. határozat: 

 

Kereki Község Önkormányzat Képviselő-testülete Oroszi Józsefné 8618 Kereki, Méhes u. 16. 

szám alatti lakos részére 2020. október 01. napjától hat hónap időtartamra, 2021. március 

31.napjáig havi 2.500 Ft lakhatási települési támogatást állapít meg. 

Felelős: Csicsai László Viktor polgármester 

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

Kereki  Község Önkormányzata Polgármesterének 

14/2020. (XI.18.) polgármesteri határozata: 

 

A helyi szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 15/A.§-a alapján  

hivatalból, jövedelemre való tekintet nélkül  

a) a Kereki lakóhellyel rendelkező, és Kerekiben életvitelszerűen élő, a  0-6 éves korú 

gyermekek, a nappali tagozaton tanulmányokat folytató általános, közép- és 

felsőfokú tanulók,  részére 5.000   Ft/fő pénzbeli támogatást  állapítok  meg. 

b)  a Kereki lakóhellyel  vagy tartózkodási hellyel rendelkező és egész évben  Kerekiben 

életvitelszerűen  tartózkodó,  60 év feletti kereki lakosok részére 5.000 Ft/fő pénzbeli 

települési támogatást állapítok  meg.  

 

A megállapított települési támogatást a házipénztáron keresztül lehet kifizetni legkésőbb 2020. 

december 22. napjáig.  

Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletre tekintettel hoztam. 

 

Felelős: Csicsai László Viktor polgármester  

Határidő: értelem szerint  

Kereki  Község Önkormányzata Polgármesterének 

15/2020. (XI.25.) polgármesteri határozata: 

 

Az önkormányzat által foglalkoztatott  Horváth Ferencnének, Bogdánné Herczeg Máriának, 

Andók Károlynak, Martinek Lászlónak, Magyar Szilviának az egész éves munkájának 

elismeréséként,  valamint Bodó Gábornénak a  házi segítségnyújtásban  és az önkormányzatnál 

végzett munkája elismeréseként, nettó 40.000 Ft juttatást állapítok meg. 

 

Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletre tekintettel hoztam. 

Felelős: Csicsai László Viktor polgármester  

Határidő: értelem szerint   
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Kereki  Község Önkormányzata Polgármesterének 

16/2020. (XI.25.) polgármesteri határozata: 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, a veszélyhelyzet kihirdetéséről 

szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletre tekintettel az alábbi döntést hozom: 

Kereki Község Önkormányzata – mint a Kereki háziorvosi körzet fenntartó önkormányzat – 

Medec Singularis Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhelye: Kereki, Petőfi S. uz. 62. sz., 

cégjegyzékszám: Cg14-09-317892, adószáma: 28837398-2-14, képviseli: Dr. Decsi Krisztián 

ügyvezető) egészségügyi szolgáltatóval feladatellátási szerződést köt az előterjesztés melléklete 

szerint. 

Felelős: Csicsai László polgármester 

Határidő: 2020. november 20. 

 

 

Kereki Község Önkormányzata Polgármesterének 

17/2020. (XII. 11.) polgármesteri határozata: 

Kereki Község Önkormányzata   2021. évi belső ellenőrzési tervét az előterjesztés melléklete 

szerint elfogadom.  

Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletre tekintettel hoztam.  

Felelős: Csicsai László Viktor polgármester  

Határidő: folyamatos, beszámolásra 2021. évi zárszámadás időpontja.  

 

 

Kereki  Község Önkormányzata Polgármesterének 

18/2020. (XII.11.) polgármesteri határozata: 

 

Kereki Község Önkormányzata nevében hozzájárulok Buzsák, Ordacsehi és Szőlősgyörök 

községek önkormányzatainak a Balatonlellei Pénzügyi Végrehajtási Társulásba történő 

felvételéhez, és a társulási megállapodás ennek megfelelő módosításához. 

Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletre tekintettel hoztam. 

Felelős: Csicsai László Viktor polgármester  

Határidő: értelem szerint   

 

Kereki Község Önkormányzata Polgármesterének 

19/2020. (XII.11.) polgármesteri határozata: 

 

Kereki Község Önkormányzata  a 2020. évi települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 

vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcímen elnyert támogatásának terhére,  

1.) Bogdán István Kereki, Petőfi S. u. 138. 

2.) Oroszi Józsefné Kereki, Méhes u. 16. 

3.) Katona Lászlóné Kereki, Petőfi s. u. 98. 

4.)  Kugler Gyula Kereki, Petőfi u. 13. 

5.) Fekete Lászlóné Kereki, Petőfi S. u. 47. 

6.) Puzsik Lászlóné Kereki, Kossuth L.u. 1. 

7.) Kovács Jenőné Kereki, Méhes u. 13.szám alatti lakosok részére 3 – 3 erdei köbméter 

mennyiségben, 

 8.) Kovácsik Vendelné  Kereki, Vár u. 1. 

9.)  Puller János Kereki, Méhes u. 18. 

10.) Deák Mária Kereki, Méhes u. 14. 

11.) Bogdán Anna Mária Kereki, Méhes u. 2. 
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12.) Geiger Violetta Noémi Kereki, Dózsa Gy. u. 10. 

13.) Pete Lászlóné Kereki, Petőfi S. u. 50. szám alatti lakosok részére 2- 2 erdei köbméter 

mennyiségben természetbeni támogatásként szociális tűzifa támogatást állapítok meg. 

Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletre tekintettel hoztam. 

Felelős:  Csicsai László Viktor polgármester 

Határidő: kiszállításra: 2020. december 31. 

               8 napon belül a döntés kézbesítésére 

 

Kereki Község Önkormányzata Polgármesterének 

20/2020. (XII.11.) polgármesteri határozata: 

 

Szőke Gyuláné 8618 Kereki, Petőfi S. u. 33. szám alatti lakos, Hancsák Mátyás 8618 Kereki, Petőfi 

S. u. 101/A szám alatti lakos, Számelné Lajos Terézia 8618 Kereki, Kossuth L. u. 25. szám alatti 

lakos és Andók Károlyné 8618 Kereki, Petőfi S. u. 83/B. szám alatti lakos szociális tűzifa kérelmét 

elutasítom, mivel a kérelmezők  egy főre jutó havi jövedelme  meghaladja a szociális célú tűzifa 

támogatás jogosultsági feltételeiről szóló 6/2015.(XI.02.) önkormányzati rendeletben 

meghatározott jövedelemhatárt. 

A kérelmezők részére, a helyi szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet 

16. §-a alapján rendkívüli méltányosságból, egyszeri, természetbeni támogatásként 1,5 – 1,5 erdei 

köbméter mennyiségi tűzifa támogatást állapítok meg az önkormányzat egyéb tűzifa készletéből.  

 

Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletre tekintettel hoztam. 

 

Felelős: Csicsai László Viktor polgármester 

Határidő: kiszállításra 2020. december 31. 

    8 napon belül a döntés kézbesítésére 

 

Kereki Község Önkormányzata Polgármesterének 

21/2020. (XII.11.) polgármesteri határozata: 

 

A Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Közterület karbantartását szolgáló 

eszközbeszerzés – 2020 című MFP-KKE kódszámú pályázaton elnyert támogatásból megvalósuló 

közterületi eszközbeszerzésre érkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot adó ROYAL 

KERT Kft. (székhelye: 8200 Veszprém, Sólyi u. 8., adószáma: 12609046-2-19, c.g.: 19-09-505761) 

bruttó 6.915.950 Ft értékű ajánlatát elfogadom. 

Határozatomat a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletre tekintettel hoztam. 

Felelős: Csicsai László Viktor polgármester 

Határidő: a megrendelésre 8 napon belül. 

Kereki Község Önkormányzata Polgármesterének 

22/2020. (XII.15.) polgármesteri határozata: 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörömben, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletre tekintettel az alábbi döntést hozom:  

Kereki Község Önkormányzata  –  a bérleti díj mértékére és kialakult gyakorlati használatra tekintettel  

– versenytárgyalás nélkül bérbe adja: 

1.) Kereki 58 hrsz-ú ingatlanból 500  m2, 2021. 01.01. napjától – 2021.12.31. napjáig, 1.500,-
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Ft/év bérleti díjért Rózsa Lajos 8618 Kereki, Petőfi u. 30. szám alatti lakos részére. 

2.) Kereki 58 hrsz-ú ingatlanból 300 m2, 2021.01.01. napjától – 2021.12.31. napjáig, 1.250,-Ft/év 

bérleti díjért Rajczi Zoltánné 8618 Kereki, Petőfi u. 68. szám alatti lakos részére.  

3.) Kereki 069/13. hrsz-ú 35.217 m2 területből 10.000 m2 ingatlant, 2021. 01.01. napjától – 2021. 

december 31. napjáig, 24.000,-Ft/év, bérleti díjért Kimmel Szabolcs 8618 Kereki, Petőfi u. 

126. szám alatti lakos részére azzal, hogy a Földhivatal felé teljesítendő földhasználati jog 

bejelentés a bérlő kötelessége. 

Felelős: Csicsai László Viktor polgármester 

Határidő: 2020. december 31. a bérleti szerződések megkötésére 

 

Kereki, 2020. december 21. 


