
Ügyiratszám: 1549/1/2017.         1. számú előterjesztés 

TÁJÉKOZTATÓ A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL   

NYILVÁNOS ÜLÉS 

Határozat 
száma 

Tárgy Megjegyzés 

43/2017.(III.30.) Előterjesztés az önkormányzat 
tulajdonában álló Kéthely, Dózsa Gy. 
u. 496/1. és 496/4. hrsz-ú ingatlanok 
értékesítésre kijelöléséhez 

A testület felhatalmazó rendelkezésének megfelelően az 
adás-vételi szerződés a képviselő-testület képviseletében 
2017. július 10-én aláírásra került. 

70/2017.(V.25.) Előterjesztés a Malom utcai forgalmi 
rend változtatásához 
 

A testület forgalmi rend megváltoztatásáról szóló 
döntésének megfelelően, a Kéthely, Malom utcában a 
megállni tilos táblák, 2017. július 1-én kihelyezésre 
kerültek.  

78/2017.(VI.15.) Előterjesztés az Állami Számvevőszék 
által lefolytatott az „Önkormányzatok 
belső kontrollrendszere - az 
Önkormányzatok belső 
kontrollrendszere kialakításának és 
működtetésének ellenőrzése - 
Kéthely" szóló vizsgálati jelentés 
megtárgyalása  

A testület által jóváhagyott intézkedési terv az ÁSZ 
részére 2017. június 16-án megküldésre került. 

79/2017.(VI.15.) Előterjesztés a Somogy megyei 
Kormányhivatal törvényességi 
felhívásához 

A kormányhivatal törvényességi észrevételét elfogadó 
testületi döntést tartalmazó jkv. kivonat a kormányhivatal 
részére 2017. június 16-án kelt levéllel megküldésre került  
A kormányhivatal 2017.07.06-i levelével értesítést küldött 
a törvényességi felügyeleti eljárást lezárásáról. 

81/2017.(VI.15.) Előterjesztés a CSP-CSMP-17 
Családbarát munkahelyek 
kialakításának és fejlesztésének 
támogatása pályázathoz 
együttműködési megállapodás 
megkötésére a Kéthelyi Értelmi 
Fogyatékosok Otthonával 

A testület felhatalmazó rendelkezésének megfelelően az 
az együttműködési megállapodás a képviselő-testület 
képviseletében 2017. június 20-án aláírásra került. 

84/2017.(VI.22.) Előterjesztés Kéthely Község 
Településképi Arculati Kézikönyve és 
Településképi rendelete 
megalkotására érkezett ajánlatok 
elbírálásához  véleményeztetéséhez 

A testület által a Településképi Arculati Kézikönyv 
készítésére kiválasztott vállalkozóval a megbízási 
szerződés 2017. július 5-én aláírásra került. 

85/2017.(VI.22.) Előterjesztés a TOP -1.4.1-15-SO1-
201-00008 A foglalkoztatás és az 
életminőség javítása családbarát, 
munkába állást segítő intézmények, 
közszolgálatások fejlesztése és a 
TOP-4.2.1-16 Szociális 
alapszolgáltatások infrastruktúrájának 
bővítésee, fejlesztése című 
pályázatokhoz kapcsolódó 
közbeszerzési eljárás lebonyolítójának 
kiválasztásához, valamint a tervező és 
a nyilvánosságot biztosító szakember 
kiválasztása 
 

A testület felhatalmazó rendelkezésének megfelelően a 
megbízási szerződések a képviselő-testület 
képviseletében 2017. július 7-én aláírásra kerültek. 



86/2017.(VI.22.) Előterjesztés a Keszthelyi Vajda János 
Gimnázium pénzügyi támogatási 
kérelmének elbírálásához 

A testület támogatás nyújtásáról szóló döntésének 
megfelelően a szervezet részére nyújtott 20 e Ft egyszeri 
támogatás 2017. július 6-án átutalásra került. 

87/2017.(VI.22.) Előterjesztés a Kéthelyi Római 
Katolikus templom felújításához 
hozzájárulás nyújtásáról 

A testület támogatás nyújtásáról szóló szándék-
nyilatkozatáról az egyházmegye 2017. június 30-án 
tájékoztatva lett, a megbeszélés eredménytelenül zárult. 

91/2017.(VII.03.) Előterjesztés az önkormányzati 
konyha üzemeltetésének 
kiszervezéséhez 

A testület konyha kiszervezéséről szóló szándék-
nyilatkozatának megfelelően az ajánlatot tevő Atroplusz 
Kft-vel való további egyeztetés megtörtént,  
a szolgáltatási és bérleti szerződések előkészítésre 
kerültek, valamint azoknak megvitatás és jóváhagyás 
végett a testület 2017. július 13-i rendkívüli ülése elé         
beterjesztésére került.  

94/2017.(VII.13.) Előterjesztés az önkormányzati 
konyha üzemeltetésének 
kiszervezéséhez 

A testület felhatalmazó rendelkezésének megfelelően az 
Atroplusz Kft-vel a szolgáltatási és bérleti szerződés a 
képviselő-testület képviseletében 2017. július 17-én 
aláírásra került. 

95/2017.(VII.13.) Előterjesztés a fogorvosi ellátási 
szerződés módosításához 

A testület felhatalmazó rendelkezésének megfelelően 
SpenDent Kft-vel kötött feladatellátási szerződés 
módosítása a képviselő-testület képviseletében 2017. 
július 13-án aláírásra került. 

96/2017.(VII.13.) Előterjesztés a műfüves kispálya 
létesítéséhez szükséges 
telekalakításhoz 

A testület felhatalmazó rendelkezésének megfelelően az 
adás-vételi szerződés a képviselő-testület képviseletében 
2017. augusztus 9-én aláírásra került. 

100/2017.(VII.31.) Előterjesztés a TOP-5.3.1-16 
kódszámú, „Helyi identitás és kohézió 
erősítése” című felhívásra pályázat 
benyújtásáról, valamint konzorciumi 
megállapodás elfogadásáról 

A testület felhatalmazó rendelkezésének megfelelően a 
konzorciumi megállapodás 2017. augusztus 3-án aláírásra 
került 

101/2017.(VII.31.) Előterjesztés „A foglalkoztatás és az 
életminőség javítása családbarát, 
munkába állást segítő intézmények, 
közszolgáltatások fejlesztésével” 
című, TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00008 
azonosítószámú, valamint "A szociális 
alapszolgáltatások infrastruktúrájának 
bővítése, fejlesztése" című,TOP-4.2.1-
15-SO1-2016-00014 azonosítószámú 
projektek keretein belül a Somogy 
Megyei Önkormányzattal megkötött 
konzorciumi megállapodás 
módosításáról 

A testület felhatalmazó rendelkezésének megfelelően a 
Somogy megyei Önkormányzattal a konzorciumi 
megállapodás módosítása 2017. augusztus 1–én aláírásra 
került. 
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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          
(Gulyás Jánosné) 2017.05.29 3/2015.(II.27.) polgármester 

A köztemetés költsége - 127.615 e Ft 
összegben – 2017. június 13-án a 
kifizetésre került a temetkezési 
vállalkozás részére. 

2 Köztemetés          
(Czenke Gizella) 2017.05.29 3/2015.(II.27.) polgármester 

A köztemetés költsége - 133.965 e Ft 
összegben – 2017. június 13-án a 
kifizetésre került a temetkezési 
vállalkozás részére. 

3 
Temetési 
támogatás     
(Fekete Jánosné) 

2017.04.10 3/2015.(II.27.) polgármester 
A temetés költsége 30 e Ft összegben 
2017. április 13-án a kifizetésre került a 
hozzátartozó részére. 

4 
Temetési 
támogatás     
(Banka Erzsébet) 

2017.04.18 3/2015.(II.27.) polgármester 
A temetés költsége 30 e Ft összegben 
2017. április 21-én a kifizetésre került a 
hozzátartozó részére. 

5 
Temetési 
támogatás     
(Bene József) 

2017.04.21 3/2015.(II.27.) polgármester 
A temetés költsége 30 e Ft összegben 
2017. május 15-én a kifizetésre került a 
hozzátartozó részére. 

6 

Temetési 
támogatás     
(Babina Máté 
Bálint) 

2017.06.21 3/2015.(II.27.) polgármester 

 A temetés költsége 30 e Ft összegben 
2017. június 27-én a kifizetésre került a 
hozzátartozó részére. 

7 
Anyasági 
támogatás 
(Kormos Bettina) 

2017.04.18. 3/2015.(II.27.) polgármester 
Az anyasági támogatás – 40 e Ft 
összegben – 2017. április 21-én 
kifizetésre került. 

8 
Anyasági 
támogatás (Papp 
Tímea) 

2017.05.09. 3/2015.(II.27.) polgármester 
Az anyasági támogatás – 40 e Ft 
összegben – 2017. május 15-én 
kifizetésre került. 

9 

Anyasági 
támogatás 
(Köcskiné Kistaj 
Georgina 
Krisztina) 

2017.05.09 3/2015.(II.27.) polgármester 

Az anyasági támogatás – 40 e Ft 
összegben – 2017. május 15-én 
kifizetésre került. 

10 

Anyasági 
támogatás 
(Őszné Nagy 
Réka) 

2017.05.09 3/2015.(II.27.) polgármester 

Az anyasági támogatás – 40 e Ft 
összegben – 2017. május 15-én 
kifizetésre került. 

11 
Anyasági 
támogatás 
(Koszták Vivien) 

2017.06.26 3/2015.(II.27.) polgármester 
Az anyasági támogatás – 40 e Ft 
összegben – 2017. június 27-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. augusztus 14.             

                                                                                                                Molnár Balázs  
                                                   polgármester 


