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TÁJÉKOZTATÓ A LEJÁRT HATÁRIDEJ Ű HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL   
NYILVÁNOS ÜLÉS  

 
Határozat 

száma 
Tárgy Megjegyzés 

45/2016.(IV.19.) Előterjesztés a háziorvosi feladat-
ellátási szerződés módosításához 

A háziorvosi feladat-ellátási szerződés 2. számú 
módosítása 2016.04.19-én aláírásra került 
mindkét fél részéről. 

46/2016.(IV.19.) Előterjesztés a TOP-1.1.3-15 kódszámú 
helyi gazdaság fejlesztése című pályázat 
benyújtásához  

A testület döntésének megfelelően a pályázat 
2016. 05.04-én benyújtásra került. 

47/2016.(IV.19.) Előterjesztés a VP-6-7.4.1.-16 
kódszámú településképet meghatározó 
épületek külső rekonstrukciója, 
többfunkciós közösségi tér létrehozása, 
fejlesztése, energetikai korszerűsítése 
című pályázat benyújtásához 

A testület döntésének megfelelően a 
pályázat 2016. 05.03-án benyújtásra került. 

48/2016.(IV.19.) Előterjesztés a lakossági víz- és 
csatornaszolgáltatás támogatására 
irányuló pályázat benyújtásához 

A képviselő-testület lakossági víz- és csatorna-
szolgáltatás támogatására irányuló pályázat 
benyújtásáról szóló döntésének megfelelően a 
pályázat 2015.04.21-én a Magyar 
Államkincstár részére elektronikusan és papír 
alapon is megküldésre került. 

49/2016.(IV.19.) Előterjesztés a helyi civil szervezetekkel 
kötendő együttműködési megállapodás 
megkötéséhez 
 

A képviselő-testület felhatalmazó 
rendelkezésének megfelelően az 
együttműködési megállapodások a helyi civil 
szervezetekkel 2016. május 2-án aláírásra 
kerültek. 

51/2016.(IV.21.) Közös Hivatal 2015. évi 
zárszámadásának elfogadása 

A képviselő-testületek által elfogadott közös 
hivatali 2015. évi zárszámadás Kéthely Község 
Önkormányzatának 2015. évi zárszámadásába 
beépítésre került, melyet a képviselő-testület 
2015. április 28-án tartott ülésén változatlan 
tartalommal elfogadott. 

56/2016.(IV.28.) Előterjesztés a Mozgáskorlátozottak 
Somogy megyei Egyesülete Marcali 
Körzeti Csoportja pénzügyi támogatási 
kérelmének elbírálásához 

A testület támogatás nyújtását elutasító 
döntéséről a szervezet 2016. április 29-én kelt 
levéllel értesítésre került. 

57/2016.(IV.28.) Előterjesztés a TOP-4.2.1-15 kódszámú 
szociális alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése 
című pályázat benyújtásához  

A testület döntésének megfelelően a pályázat 
2016. 05.04-én benyújtásra került. 

58/2016.(IV.28.) Előterjesztés a TOP-1.4.1-15 kódszámú 
a foglalkoztatás és az életminőség 
javítása, családbarát, munkába állást 
segítő intézmények, közszolgáltatások 
fejlesztésével óvoda felújítás, bölcsőde 
fejlesztés pályázat módosításához 
 
 

A képviselő-testület felhatalmazó 
rendelkezésének megfelelően a konzorciumi 
megállapodások pályázat lebonyolításához a 
Somogy Megyei Önkormányzattal, és a 
Somogy Társadalmi Felemelkedéséért 
Nonprofit Kft-vel 2016. május 2-án aláírásra 
került. 



59/2016.(IV.28.) Előterjesztés a VP-6-7.4.1.-16 
kódszámú településképet meghatározó 
épületek külső rekonstrukciója, 
többfunkciós közösségi tér létrehozása, 
fejlesztése, energetikai korszerűsítése 
című pályázat módosításához 

A testület döntésének megfelelően a pályázat 
2016. 05.04-én benyújtásra került. 

 
60/2016.(IV.28.) 

Előterjesztés a Kéthelyi Gazdakör 
pénzügyi támogatási kérelmének 
elbírálásához 

A képviselő-testület által a szervezet részére 
nyújtott egyszeri 100 e Ft pénzügyi támogatás 
2016. május 2-án átutalásra került a szervezet 
bankszámlájára. 

 
61/2016.(IV.28.) 

Előterjesztés a Kéthelyi Széchenyi 
István Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola intézményi 
átszervezése véleményezéséhez 

A testület intézményi átszervezést támogató 
véleményét tartalmazó jkv. kivonat  
2016.04.29-én a KLIK Marcali Tankerülete 
részére megküldésre került. 

 
62/2016.(IV.28.) 

Előterjesztés a Kéthelyi Széchenyi 
István Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola intézményi 
átszervezése véleményezéséhez 

A testület intézményi átszervezést támogató 
véleményét tartalmazó jkv. kivonat  
2016.04.29-én a KLIK Marcali Tankerülete 
részére megküldésre 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, 2016. május 17.           
                                                                                                               Molnár Balázs 

                                                                                           polgármester 


