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TÁJÉKOZTATÓ A LEJÁRT HATÁRIDEJ Ő HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL   
NYILVÁNOS ÜLÉS  

 
Határozat 

száma 
Tárgy Megjegyzés 

96/2015.(VIII.11.) KEOP-2015-5.7.0 kódszámú 
„Középületek kiemelt jelentıségő 
épületenergetikai fejlesztése 
Kéthelyen”  

A testület felhatalmazó rendelkezése alapján az 
energetikai számítások elvégzésére a FÉNYMED 
Építıipari és Szolgáltató Kft-vel 2015. augusztus 
17-én, a mőszaki ellenırzésre a Firt Invest 
Ingatlanhasznosító, Kereskedelmi és Szolgáltató 
Kft-vel 2015. augusztus 28-án, a projekt-
menedzsmenti feladatok ellátására a P&P EU-
Tender Tanácsadó és Szolgáltató Kft-vel, valamint  
a nyilvánosság biztosítására a P&P EU-Tender 
Tanácsadó és Szolgáltató Kft -vel 2015. augusztus 
18-án a vállalkozási szerzıdés aláírásra került. 

112/2015.(IX.10.) Elıterjesztés a szociális célú 
tüzelıanyag vásárláshoz 
kapcsolódó kiegészítı támogatás 
igényléséhez 

A testület szociális tüzelıanyag vásárlásához 
kapcsolódó pályázat benyújtásáról szóló 
döntésének megfelelıen a pályázat 2015. 
szeptember 11-én a kincstár részére 
elektronikusan és postai úton is megküldésre 
került. 

113/2015.(IX.10.) Elıterjesztés a Bursa Hungarica 
Felsıoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2016. évi 
fordulójához történı 
csatlakozáshoz 

A testület 2016. évi pályázati fordulóhoz való 
csatlakozási nyilatkozata a támogatáskezelı 
részére 2015. szeptember 11-én megküldésre 
került. 

114/2015.(IX.10.) Elıterjesztés az önkormányzati 
Kéthely, Ady Endre u. és Baglas 
hegyi út felújítására érkezett 
árajánlatok elbírálásához 

A testület döntésének megfelelıen Gaál György 
vállalkozóval a vállalkozási szerzıdés 2015. 
szeptember 15-én aláírásra került. 

115/2015.(IX.10.) Elıterjesztés az önkormányzati 
ASP központi szolgáltatási 
keretrendszerhez való 
csatlakozáshoz 

A testület ASP rendszerhez történı  
csatlakozási döntésérıl a BM Önkormányzati 
Államtitkársága 2015. szeptember 11-én  
értesítésre került. 

116/2015.(IX.10.) Elıterjesztés a Telenor 
Magyarország Zrt. bérleti 
szerzıdése meghosszabbításához 
 

A testület Telenor Magyarország Zrt-vel fennálló 
bérleti szerzıdés meghosszabbítására irányuló 
döntése a zrt. részére 2015. szeptember 11-én 
megküldésre került. 

118/2015.(IX.10.) Elıterjesztés a DDOP-3.1.3/G-14-
2014-0090. számú "Egészségügyi 
alapellátás fejlesztése Kéthelyen" 
elnevezéső projekt keretén belül 
mőszaki ellenır és könyvvizsgáló 
kiválasztása 
 

A testület felhatalmazó rendelkezése alapján a 
mőszaki ellenırzésre az Apart-plan Tervezı és 
Szolgáltató Kft-vel 2015. szeptember 10-én a 
vállalkozási szerzıdés aláírásra került. 
 



119/2015.(IX.10.) Mőfüves kispálya építésére 
pályázat benyújtásáról döntés 

A pályázat elıkészítése keretében az MLSZ 
honlapján a mőfüves kispálya megvalósítása 
érdekében az önkormányzati regisztráció 2015. 
szeptember 11-én teljesítésre került. 

121/2015.(X.7.) 
 

Mőfüves kispálya építésére 
pályázat benyújtásáról döntés 
 

A testület döntésének megfelelın az önkormányzat 
pályázat benyújtási szándékától való elállásáról a 
támogatáskezelı 2015. október 7-én értesítésre 
került. 

122/2015.(X.7.) 
 

Elıterjesztés az önkormányzatok 
megilletı elıvásárlási jog 
gyakorlásával kapcsolatos 
kérelem elbírálásához 
 

A testület elıvásárlási joggyakorlással kapcsolatos 
nyilatkozata 2015. október 7-én - a testület 
döntését tartalmazó jkv. kivonat megküldésével -   
a Liszkai Ügyvédi Iroda értesítésre került. 

123/2015.(X.7.) 
 

Elıterjesztés a DDOP-3.1.3/G-14-
2014-0090. számú "Egészségügyi 
alapellátás fejlesztése Kéthelyen" 
elnevezéső projekt keretén belül 
eszközök beszerzésére vállalkozó 
kiválasztása 

A testület felhatalmazó rendelkezése alapján az 
eszközbeszerzésre irányuló vállalkozási szerzıdés a 
H-Proficon Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel 
2015. október 15-én aláírásra 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. október 20. 
 

Molnár Balázs 
                                                                                           polgármester 


