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TÁJÉKOZTATÓ A LEJÁRT HATÁRIDEJ Ű HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL   
NYILVÁNOS ÜLÉS  

 
Határozat 

száma 
Tárgy Megjegyzés 

105/2016.(IX.22.) Előterjesztés a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2017. évi 
fordulójához történő 
csatlakozáshoz 

A testület 2017. évi pályázati fordulóhoz való 
csatlakozási nyilatkozata a támogatáskezelő 
részére 2016. szeptember 23-án megküldésre 
került. 

106/2016.(IX.22.) Előterjesztés a szociális célú 
tüzelőanyag vásárláshoz 
kapcsolódó kiegészítő támogatás 
igényléséhez 

A testület szociális tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó pályázat benyújtásáról szóló 
döntésének megfelelően a pályázat 2016. 
szeptember 26-án a kincstár részére 
elektronikusan és postai úton is megküldésre 
került. 

107/2016.(IX.22.) Előterjesztés az ASP pályázat 
benyújtásához 

A testület pályázat benyújtásáról szóló döntésének 
megfelelően az ASP pályázat 2016. szeptember 
28-án benyújtásra került; a ME Közigazgatási 
Programok Irányítási Főosztály a támogatási 
kérelem beérkezését 2016. szeptember 29-én 
vissza is igazolta. 

108/2016.(IX.22.) Előterjesztés a Kéthelyért 
Egyesület pénzügyi támogatási 
kérelmének elbírálásához  
 

A testület támogatási döntésének megfelelően az 
egyesület részére a testület által megítélt 150 e Ft 
pénzügyi támogatás 2016. szeptember 27-én  
átutalásra került. 

109/2016.(IX.22.) Előterjesztés a Kéthely Hunyadi 
utcai fásításhoz 
 

A testület döntésének megfelelően a Hunyadi u. 
keleti oldalán történő fásításhoz a facsemeték 
megrendelésre kerültek a Ginkgo Kertészeti Áruda 
Kft-től 2016. október 17-én.  

110/2016.(IX.22.) Előterjesztés a Kéthelyi Polgárőr 
Egyesülettel való együttműködési 
megállapodás megkötéséhez 
 

A testület felhatalmazó rendelkezése alapján a  
Kéthelyi Polgárőr Egyesülettel az együttműködési 
megállapodás 2016. szeptember 24-én aláírásra 
került. 

111/2015.(IX.22.) Előterjesztés a Kéthely, Dózsa u. 
ivóvíz hálózat teljes cseréjét 
végző vállalkozó és a munkát 
felügyelő műszaki ellenőr 
kiválasztásához 
 
 
 

A testület vállalkozó kiválasztó döntésének 
megfelelően a Kéthely, Dózsa u. ivóvíz hálózat 
teljes cseréjét végző vállalkozóval való szerződés 
megkötésére a DRV Zrt. részére a felhatalmazás 
2016. szeptember 23-án kelt levéllel megadásra 
került, míg a kivitelezés műszaki ellenőri 
feladataival Zimbru Andrea egyéni vállalkozóval a 
megbízási szerződés 2016. szeptember 26-án 
aláírásra került. 
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A képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörben a polgármester                                 
által hozott döntések 

Sor-
szá
m 

Átruházott 
hatáskör 

megnevezése 
Döntés 
dátuma 

Rendelet 
száma 

Átruházott 
hatáskör 
címzettje 

Megjegyzés 

1 
Bevételi többlet 
pénzintézeti 
lekötése 

2016.04.05. 
2016.04.12. 
2016.06.21. 

4/2016.(II.16.) polgármester 

A számlavezető pénzintézetnél  
összesen három alkalommal          10
10-10 millió Ft állampapír            
vásárlás lejárat után. 

2 

Anyasági 
támogatás 
(Boórné Nagy 
Viktória 
Szilvia) 

2016.08.01 3/2015.(II.27.) polgármester 

Nevezett részére nyújtott 40 e Ft 
anyasági támogatás 2016. 
augusztus 2-án kifizetésre 
került. 

3 

Anyasági 
támogatás 
(Kisignácz 
Szilvia) 

2016.08.16 3/2015.(II.27.)  polgármester 

Nevezett részére nyújtott 40 e Ft 
anyasági támogatás 2016. 
augusztus 16-án kifizetésre 
került. 

4 

Anyasági 
támogatás 
(Kutiné Vízvári 
Viktória) 

2016.08.22 3/2015.(II.27.) polgármester 

Nevezett részére nyújtott 40 e Ft 
anyasági támogatás 2016. 
augusztus 23-án kifizetésre 
került. 

5 

Anyasági 
támogatás 
(Bogdán 
Zsuzsanna) 

2016.09.13 3/2015.(II.27.) polgármester 

Nevezett részére nyújtott 40 e Ft 
anyasági támogatás 2016. 
szeptember 13-án kifizetésre 
került. 

6 

Temetési 
támogatás         
( Rádi András 
Elemérné) 

2016.06.01 3/2015.(II.27.) polgármester 

Nevezett részére nyújtott 30 e Ft 
temetési támogatás 2016. június 
2-án kifizetésre került. 

7 
Temetési 
támogatás 
(Hetesi Csaba) 

2016.07.22 3/2015.(II.27.) polgármester 
Nevezett részére nyújtott 30 e Ft 
temetési támogatás 2016. július 
24-én kifizetésre került. 

8 

Temetési 
támogatás 
(Horváth 
Gábor) 

2016.08.15 3/2015.(II.27.) polgármester 

Nevezett részére nyújtott 30 e Ft 
temetési támogatás 2016. 
augusztus 16-án kifizetésre 
került. 

9 

Temetési 
támogatás 
(Horváth 
Imréné) 

2016.08.23 3/2015.(II.27.) polgármester 

Nevezett részére nyújtott 30 e Ft 
temetési támogatás 2016. 
augusztus 23-án kifizetésre 
került. 

10 
Temetési 
támogatás 
(Pálfi Imre) 

2016.09.06 3/2015.(II.27.) polgármester 

Nevezett részére nyújtott 30 e Ft 
temetési támogatás 2016. 
szeptember 6-án kifizetésre 
került. 

 
 



 
 

Határozati javaslat: 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok  
végrehajtásáról, valamint a képviselőtestület által a polgármesterre átruházott hatáskörben,  
a polgármester által meghozott döntésekről szóló beszámolót az előterjesztésnek  
megfelelően változatlan tartalommal elfogadta. 
 
 
 
Kéthely, 2016. október 11. 
 
             
                                                                                                          Molnár Balázs  

                                                   polgármester 
 

 


