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TÁJÉKOZTATÓ A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL   
NYILVÁNOS ÜLÉS 

 
Határozat 

száma 
Tárgy Megjegyzés 

117/2016.(X.20.) Előterjesztés a Kéthely, Ady E. u. 
2. szám alatti önkormányzati 
épület tetőszerkezetének teljes 
cseréjét végző vállalkozó 
kiválasztásához 
 

A testület vállalkozó kiválasztó döntésének 
megfelelően a Kéthely, Ady E. u. 2. szám alatti 
önkormányzati épület tetőszerkezetének teljes 
cseréjére vonatkozó megbízási szerződés Janku 
Szilveszter egyéni vállalkozóval 2016. november     
2-án aláírásra került. 

119/2016.(XI.22.) Előterjesztés a Kéthelyi Közös 
Önkormányzati Hivatal alapító 
okiratának módosításához 

A közös hivatal alapító okiratának módosítása a 
törzskönyvi nyilvántartás részére 2016. november 
22-én megküldésre került. 

120/2016.(XI.22.) Előterjesztés a Kéthelyi Közös 
Önkormányzati Hivatal 
létszámbővítéséhez 
 

A testület létszámnövelési döntésének 
megfelelően a pénzügyi munkakör betöltésére 
irányuló pályázati kiírás 2016. november 30-án 
közzétételre került. 

123/2016.(XI.24.) Előterjesztés az egészségügyi 
alapellátási körzetekről szóló 
önkormányzati rendelet 
megalkotásához 

A testület döntésének megfelelően az egészségügyi 
alapellátási körzetekről szóló önkormányzati 
rendelet-tervezet véleményezésre Dr. Gonda Péter 
háziorvos, Dr. Wórum Marianna fogorvos, Árvainé 
Horváth Marianna védőnő és a Nemzeti 
Egészségfejlesztési Intézet részére 2016. november 
25-én megküldésre, a rendelet-tervezet a testület 
2016. december 15-i ülésére elfogadásra 
beterjesztésre került.  

124/2016.(XI.24.) Előterjesztés a 2017/2018-as 
tanév iskolai körzethatáraira, 
kötelező felvételt biztosító 
általános iskolára vonatkozó 
javaslattételről 

A testület kötelező felvételt biztosító általános 
iskola kijelölésére vonatkozó döntését tartalmazó 
jkv. kivonat 2016. november 25-én Somogy  
megyei Kormányhivatal Oktatási és Hatósági 
Osztálya részére megküldésre került. 

125/2016.(XI.24.) Előterjesztés a 2017. évi belső 
ellenőrzési ütemterv 
jóváhagyásához 
 

A testület 2017. évi belső ellenőrzési ütemterv 
jóváhagyását tartalmazó jkv. kivonat a 
munkaszervezet részére 2016. november 25-én 
megküldésre került. 

127/2016.(XI.24.) Előterjesztés a Kéthelyi 
Napköziotthonos Óvoda Szülői 
Szervezetének pénzügyi 
támogatási kérelme elbírálásához 

A testület pénzügyi támogatás nyújtási döntésének 
megfelelően, a szülői szervezet részére nyújtott 
100 e Ft összegű támogatás 2016. december 1-én 
kifizetésre 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 

Temetési 
támogatás         
( Haracsi 
Gyuláné) 

2016.11.09 3/2015.(II.27.) polgármester 

Nevezett részére nyújtott 30 e Ft 
temetési támogatás 2016. 
november 10-én kifizetésre 
került. 

2 
Temetési 
támogatás 
(Kispál István) 

2016.11.23 3/2015.(II.27.) polgármester 

Nevezett részére nyújtott 30 e Ft 
temetési támogatás 2016. 
november 28-án kifizetésre 
került. 

3 
Temetési 
támogatás 
(Takács Anita) 

2016.11.24 3/2015.(II.27.) polgármester 

Nevezett részére nyújtott 30 e Ft 
temetési támogatás 2016. 
november 28-án kifizetésre 
került. 

4 Köztemetés 
(Pribela Mária) 2016.10.26 3/2015.(II.27.) polgármester 

A köztemetés költsége - 147.365 
e Ft összegben - 2016. október 
27-én a kifizetésre került a 
temetkezési vállalkozás részére. 

 
 
 
 

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. december 8. 
 
             
                                                                                                          Molnár Balázs  

                                                   polgármester 
 

 


