
Ügyiratszám: 1639/1/2015.         1. számú elıterjesztés 
 

TÁJÉKOZTATÓ A LEJÁRT HATÁRIDEJ Ő HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL   
NYILVÁNOS ÜLÉS  

 
Határozat 

száma 
Tárgy Megjegyzés 

61/2015.(V.28) Elıterjesztés az önkormányzati 652. 
hrsz-ú közút átminısítéséhez 

 

A testület döntésének megfelelıen a 
közút átminısítéséhez a geodéziai 
munkarész elkészült, ingatlan-
nyilvántartási megosztásának 
jóváhagyása folyamatban van, azt 
követıen a közlekedési hatóság részére 
továbbítjuk engedélyeztetésre.  

77/2015.(VI.25.) Elıterjesztés a lakossági víz- és 
csatornaszolgáltatás támogatására 
irányuló pályázat benyújtásához 

 

A képviselı-testületek víz- és csatorna- 
szolgáltatás támogatására irányuló pályázat   
benyújtásáról szóló döntésének megfelelıen  
a pályázat 2015. 07.16-án a kincstár részére 
elektronikusan és postai úton is megküldésre 
került. 

78/2015.(VI.25.) Elıterjesztés a Mozgáskorlátozottak 
Somogy megyei Egyesülete Marcali 
Körzeti Csoportja pénzügyi 
támogatási kérelmének elbírálásához 

A testület támogatás nyújtását elutasító 
döntésérıl a szervezet 2015. június 26-án 
kelt levéllel értesítésre került. 

79/2015.(VI.25.) Elıterjesztés a kéthelyi 229. hrsz-ú 
országos közút önkormányzati 
tulajdonba vételéhez 
 

A testület döntésének megfelelıen a közút 
kezelıjével a közút önkormányzati tulajba 
vételére irányuló elızetes megállapodás 2015. 
július 2-án aláírásra került. 

80/2015.(VI.25.) Elıterjesztés a DDOP-3.1.3/G-14-
2014-0090 számú "Egészségügyi 
alapellátás fejlesztése Kéthelyen" 
közbeszerzési eljárás lebonyolítása 
 

 A testület felhatalmazása alapján a 
közbeszerzési eljárás bonyolítójával az, 
Eunitas Kft-vel a megbízási szerzıdés 2015. 
június 27-én az önkormányzat képviseletében 
aláírásra került. 

84/2015.(VI.29.)  Elıterjesztés a Gyermekétkeztetési 
Alapítvánnyal kötendı együtt-
mőködési megállapodás 
megkötéséhez 
 

A testület döntésének megfelelıen az 
alapítvánnyal az együttmőködésre irányuló 
megállapodás 2015. 07-06-án az 
önkormányzat képviseletében aláírásra került. 

85/2015.(VI.29.)  Kéthely, Hunyadi u. 21. szám elıtti 
híd felújítása 
 

A testület döntésének megfelelıen a híd 
felújítása költségviselésére irányuló 
megállapodás Müller István vállalkozóval 
2015. július 17-én az önkormányzat 
képviseletében aláírásra került. 

88/2015.(VII.28.)  2015. évi közbeszerzési terv 
módosítása 

Az önkormányzat 2015. évi módosított 
közbeszerzési terve a községi önkormányzat 
honlapján 2015. 07.29-én közzétételre került. 



91/2015.(VII.30.) Pályázat benyújtása Kéthely Község 
Önkormányzata, a „Középületek 
kiemelt jelentıségő épületenergetikai 
fejlesztése” címő, KEOP-2015-5.7.0 
kódszámú konstrukció keretében a 
Napközi otthonos óvoda, 
Gyógyszertár, Szociális Szolgáltató 
Központ, Mővelıdési ház és 
könyvtár, Közösségi ház (varroda) 
középületek energetikai 
korszerősítésének támogatása 
céljából. 
 

A testület döntésének megfelelıen a pályázat 
2015. 08.19-én benyújtásra került. 

93/2015.(VII.30.) Elıterjesztés Németh István 
fogathajtó emlékverseny pénzügyi 
támogatás kéréséhez 
 

A testület támogatást nyújtó döntésének 
megfelelıen a támogatási szerzıdés aláírásra, 
a 100 e Ft egyszeri támogatás 2015.07.31-én 
kifizetésre került a fıszervezı részére. 

94/2015.(VII.30.) Kéthely, Hunyadi u. 10. szám alatti 
önkormányzati ingatlan átminısítése 

Az önkormányzati épület – szociális 
intézménnyé történı – átminısítése 2015.08. 
10-én kelt határozattal megtörtént. 

 
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. augusztus 19. 

Molnár Balázs 
                                                                                           polgármester 


