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TÁJÉKOZTATÓ A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL   

NYILVÁNOS ÜLÉS 

 

Határozat 
száma 

Tárgy Megjegyzés 

39/2017.(III.30.) Beszámoló az önkormányzat által 
alapított közalapítványok 
tevékenységéről 

A testület támogatás nyújtásáról szóló döntésének 
megfelelően a közalapítványok részére nyújtott 50-50   
e Ft pénzügyi támogatás 2017. április 13-án átutalásra 
került. 

46/2017.(III.30.) Előterjesztés az üzletrész 
értékesítéséhez kapcsolódó 
elővásárlási joggyakorláshoz 

A testület elővásárlási joggyakorlásról való lemondó   
döntését tartalmazó jkv. kivonat 2017. március 31-én 
Marcali Város Önkormányzatának Polgármestere 
részére megküldésre került. 

 

Ügyiratszám: 956/1/2017.      1. számú előterjesztés 

A képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörben a polgármester által hozott döntések 

Sor-
szám 

Átruházott 
hatáskör 

megnevezése 
Döntés 
dátuma Rendelet száma

Átruházott 
hatáskör 
címzettje 

Megjegyzés 

    1 
Köztemetés          
(Zöld Józsefné) 

2017.03.16 3/2015.(II.27.) polgármester 

A köztemetés költsége - 159.550 e Ft 
összegben – 2017. március 23-án a 
kifizetésre került a temetkezési 
vállalkozás részére. 

   2 
Temetési 
támogatás     
(Kiss Csilla) 

2017.01.19 3/2015.(II.27.) polgármester 
A temetés költsége 30 e Ft összegben 
2017. január 26-án a kifizetésre került a 
hozzátartozó részére. 

   3 

Temetési 
támogatás     
(Schmid 
Antalné) 

2017.02.01 3/2015.(II.27.) polgármester 

A temetés költsége 30 e Ft összegben 
2017. február 7-én a kifizetésre került a 
hozzátartozó részére. 

4 

Temetési 
támogatás     
(Koszpeg 
Lászlóné) 

2017.02.01 3/2015.(II.27.) polgármester 

A temetés költsége 30 e Ft összegben 
2017. február 7-én a kifizetésre került a 
hozzátartozó részére. 

5 
Temetési 
támogatás     
(Kuti Zoltán) 

2017.03.16 3/2015.(II.27.) polgármester 
A temetés költsége 30 e Ft összegben 
2017. március 23-án a kifizetésre került a 
hozzátartozó részére. 

6 

Temetési 
támogatás     
(Márton 
Sándorné) 

2017.03.16 3/2015.(II.27.) polgármester 

 A temetés költsége 30 e Ft összegben 
2017. március 23-án a kifizetésre került a 
hozzátartozó részére. 



7 
Anyasági 
támogatás (Orsós 
Tünde) 

2017.02.06. 3/2015.(II.27.) polgármester 
Az anyasági támogatás – 40 e Ft 
összegben – 2017. február 16-án 
kifizetésre került. 

8 

Anyasági 
támogatás 
(Bujbáczi 
Szabina) 

2017.02.08. 3/2015.(II.27.) polgármester 

Az anyasági támogatás – 40 e Ft 
összegben – 2017. február 14-én 
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, 2017. április 12.             

                                                                                                          Molnár Balázs  
                                                   polgármester 


