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Határozat 
száma 

Tárgy Megjegyzés 

98/2015.(VIII.19.) DDOP-3.1.3/G-14-2014-0090 számú 
„Egészségügyi alapellátás fejlesztése 
Kéthelyen” elnevezésű projekt keretein 
belül felmérési és kiviteli építész tervek, 
épületgépész, épület villamos tervek, 
valamint gáz engedélyezési tervek 
elkészítésére vállalkozó szerződés 
megkötése. 

A testület felhatalmazó rendelkezése alapján a 
felmérési és kiviteli építésztervek, épület-
gépész, épület villamos tervek készítésére a 
Vándorkő Építésziroda Kft-vel, míg a 
gázengedélyezési tervek elkészítésére a Forma 
Tervező és Fővállalkozó Zrt-vel 2015. 
augusztus 19-én a vállalkozási szerződés 
aláírásra került. 

128/2015.(X.28.) Előterjesztés Somogyfajsz Község 
Önkormányzatának a Kéthely és Vidéke 
Szociális Társulásból történő 
kiválásához 

A társönkormányzat kiválásához való 
hozzájárulást tartalmazó képviselő-testületi 
határozat kivonat Somogyfajsz Község 
Önkormányzata részére 2015.október 29-én 
elküldésre került. 

129/2015.(X.28.) Előterjesztés a szociális és gyermek-
jóléti szolgáltatások ellátása felül-
vizsgálatához 

A Kéthely és Környéke Szociális Társulás 
Társulási Megállapodásának módosítása a 
képviselő-testület 2015. november 10-én 
tartott rendkívüli nyilvános ülésére 
beterjesztésre került. 

130/2015.(X.28.) Előterjesztés a Kéthely, Dózsa Gy. utca 
víz gerincvezeték kiváltására érkezett 
tervezői árajánlatok megtárgyalásához 

A testület felhatalmazó rendelkezése alapján a 
Kéthely, Dózsa Gy. utca víz gerincvezeték 
kiváltására vonatkozó tervezői megrendelés 
2015. november 10-én továbbításra került a 
DRV Zrt. mint szakmai felügyeletért és 
koordinációért felelős részére. 

131/2015.(X.28.) Előterjesztés az orvosi rendelő 
infokommunikációs feliratozása 
elkészítéséhez 

A testület felhatalmazó rendelkezése alapján 
az orvosi rendelő infokommunikációs 
feliratozása végzésére az ND Store Kft-vel a 
vállalkozási szerződés 2015. november 19-én 
aláírásra került. 

132/2015.(X.28.) Előterjesztés tartalékszivattyú 
beszerzéséhez 

A testület felhatalmazó rendelkezése alapján a 
tartalékszivattyú beszerzésére vonatkozó 
megrendelő a DRV Zrt. szolgáltató részére 
2015. november 10-én elküldésre került. 

134/2015.(XI.10.) Előterjesztés a Kéthely és Környéke 
Szociális Társulás Társulási 
Megállapodás módosításához 

A Kéthely és Környéke Szociális Társulás 
Társulási Megállapodásának módosítása          
- elfogadás - végett a társulásban részt vevő 
önkormányzatok részére 2015. november 11-
én elküldésre került. 

135/2015.(XI.10.) Kéthelyi Gazdakör pénzügyi támogatási 
kérelmének elbírálása 

A gazdakör a testület támogatási döntéséről 
értesítésre került, a részükre nyújtott egyszeri 
100 e Ft támogatás 2015. november 16-án a 
szervezet részére átutalásra került. 



136/2015.(XI.10.) Kéthelyi Napköziotthonos Óvoda SZM 
pénzügyi támogatási kérelmének 
elbírálása 

A szülői szervezet a testület támogatási 
döntéséről értesítésre került, a részükre 
nyújtott egyszeri 80 e Ft támogatás 2015. 
november 12-én a közös hivatal pénztárában 
felvételre került. 

137/2015.(XI.10.) Előterjesztés Kéthely, Széchenyi 
utcában fakivágás és azt követő 
fapótlásról. 

A testület felhatalmazó rendelkezése alapján a
Kéthely, Széchenyi utcai fakivágásra 
vonatkozó vállalkozói szerződés 2015. 
november 16-án aláírásra került. 

 
Határozati javaslat 

 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló tájékoztatót, melyet az előterjesztésnek megfelelően, változatlan tartalommal elfogad. 

 
      Felelős: Molnár Balázs polgármester 
       Határidő: azonnal 
 

 
K é t h e l y, 2015. november 16.           
 
                                                                                                               Molnár Balázs 

                                                                                           polgármester 


