
Ügyiratszám: 869/2015.         1. számú elıterjesztés 
 

TÁJÉKOZTATÓ A LEJÁRT HATÁRIDEJ Ő HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL   
NYILVÁNOS ÜLÉS  

 
Határozat 

száma 
Tárgy Megjegyzés 

191/2014.(XII.17.) Kéményseprı-ipari közszolgáltató 
beszámolója a 2014. évrıl és díj- 
javaslata 2015. évre 

A beszámoló elfogadásáról a szolgáltató 2014. 
december 22-én kelt levélben értesítésre került. 

192/2014.(XII.17.) Települési értéktár létrehozása 
 

A testület döntésének megfelelıen a települési 
értéktár létrehozásáról a Somogy megyei 
Közgyőlés Elnökét 2014. december 22–én 
kelt levélben értesítettük. 

195/2014.(XII.17.) 
 

Biokom Nonprofit Kft 1 %-os 
üzletrészhányad értékesítése a 
Mecsek-Dráva Önkormányzati 
Társulás részére, valamint a Társulás 
létesítményeinek és eszközeinek 
vagyonkezelıi jogának átruházása az 
üzemeltetı javára 

A képviselı-testület felhatalmazása alapján a 
polgármester az üzletrész értékesítésére az 
adásvételi szerzıdés és az ügylethez 
kapcsolódó jognyilatkozat Kéthely Község 
Önkormányzata képviseletében 2014. 
december 22-én aláírásra került.  

196/2014.(XII.17.) 
 

Volt polgármester 
szabadságmegváltása 
 

A testület felhatalmazása alapján a 
polgármester a volt polgármester számára a ki 
nem vett szabadsága megváltásáról a Magyar 
Államkincstár felé intézkedés történt 2014. 
december 22-én, mely pénzügyileg is 
rendezésre került. 

4/2015.(I.22.) 
 

Csatlakozás a Balatoni Szövetséghez 
 

A testület csatlakozást elutasító döntésérıl a 
szövetség 2015. február 3-án kelt levéllel 
értesítésre került. 

9/2015.(II.3.) 
 

Kéthelyi Közös Önkormányzati 
Hivatal 2015. évi költségvetése 
 

A képviselı-testületek által elfogadott 2015. 
évi közös hivatali költségvetés Kéthely 
Község Önkormányzatának 2015. évi költség- 
vetésébe beépítésre került, melyet a képviselı-
testület 2015. február 11-én tartott ülésén 
változatlan tartalommal elfogadott.  

13/2015.(II.11.) 
 

Kéthelyi Széchenyi István Általános 
és Alapfokú Mővészeti Iskola Szülıi 
Szervezetének pénzügyi támogatási 
kérelmének elbírálása 
 

A szülıi szervezet a testület támogatási 
döntésérıl értesítésre került, a részükre 
nyújtott egyszeri 70 e Ft támogatás 2015. 
február 19-én a közös hivatal pénztárában 
felvételre került. 

14/2015.(II.11.) 
 

Siketek és Nagyothallók Somogy 
megyei Szervezete pénzügyi 
támogatási kérelmének elbírálása 

A testület elutasító döntésérıl a szervezet 
2015. február 18-án kelt levéllel értesítésre 
került. 

15/2015.(II.11.) 
 

Vakok és Gyengénlátók Somogy 
megyei Szervezete pénzügyi 
támogatási kérelmének elbírálása 
 

A testület elutasító döntésérıl a szervezet 
2015. február 18-án kelt levéllel értesítésre 
került. 



16/2015.(II.11.) 
 

Kéthelyi Polgárır Egyesület pénzügyi 
támogatási kérelmének elbírálása 
 

Az egyesület a testület támogatási döntésérıl 
értesítésre került, a részükre nyújtott egyszeri 
80 e Ft támogatás 2015. február 28-án a 
szervezet bankszámlájára átutalásra került. 

17/2015.(II.11.) 
 

Marcali Tőzvédelmi Közalapítvány 
pénzügyi támogatási kérelmének 
elbírálása 
 

A testület elutasító döntésérıl a szervezet 
2015. február 18-án kelt levéllel értesítésre 
került. 

20/2015.(II.26.) 
 

Elıterjesztés a nem közmővel össze-
győjtött háztartási szennyvízzel 
kapcsolatos kötelezı közszolgál-
tatásról szóló önkormányzati rendelet  
megalkotásához - törvényességi 
észrevétel elfogadásáról döntés 
 

A Somogy megyei Kormányhivatal a 
törvényességi észrevételük elfogadásáról 
2015. február 27-én kelt levéllel értesítésre 
került. 

21/2015.(II.26.) 
 

Elıterjesztés a gyepmesteri feladatok 
ellátásáról szóló vállalkozási 
szerzıdés módosításához 
 

A testület döntésének megfelelıen a 
vállalkozási szerzıdés módosítása 2015. 
március 27-én a képviselı-testület 
képviseletében aláírásra került. 

22/2015.(II.26.) 
 

Elıterjesztés a Somogy megyei 
Önkormányzati Társulás Társulási 
Tanácsába való delegáláshoz 
 

A társulás munkaszervezete a személyi 
változásról 2015. február 27-én kelt levéllel 
értesítésre került. 

23/2015.(II.26.) 
 

Elıterjesztés a helyiségbérleti díjhoz 
kapcsolódó kedvezmény 
megállapításához 
 

A testület helyiségbérleti díjhoz kapcsolódó 
kedvezmény nyújtásáról a bérlık 2015. 
február 27-én kelt kivonattal értesítésre 
kerültek, a helyiségbérleti szerzıdés 
módosítása 2015. március 9-én aláírásra került 
mindkét fél részérıl. 

25/2015.(II.26.) 
 

Elıterjesztés a térkı gyártógép 
beszerzésérıl való döntéshez 

A testület döntésének megfelelıen a térkı 
gyártógép 2015. március 3-án megrendelésre 
került. 

26/2015.(II.26.) 
 

Dr. Gonda Péter háziorvos támogatási 
kérésének megtárgyalása 

A testület elutasító döntésérıl a háziorvos 
2015. március 10-én kelt levéllel értesítésre 
került. 

 
Határozati javaslat 

 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a lejárt határidejő határozatok 
végrehajtásáról szóló tájékoztatót, melyet az elıterjesztésnek megfelelıen, változatlan tartalommal 
elfogad. 

 
Felelıs: Molnár Balázs polgármester 
 Határidı: azonnal 

 
K é t h e l y, 2015. március 16. 

Molnár Balázs 
                                                                                           polgármester 


