
Ügyiratszám: 1953/1/2017.        1. számú előterjesztés 
 

TÁJÉKOZTATÓ A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL   
NYILVÁNOS ÜLÉS 

 
Határozat 

száma 
Tárgy Megjegyzés 

127/2017.(IX.28.) Előterjesztés a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2018. évi 
fordulójához történő csatlakozáshoz 

A testület 2018. évi pályázati fordulóhoz való  
csatlakozási nyilatkozata a támogatáskezelő részére  
2017. szeptember 29-én megküldésre került. 

128/2017.(IX.28.) Előterjesztés a Kéthelyért Egyesület 
pénzügyi támogatási kérelmének 
elbírálásához 

A testület támogatási döntésének megfelelően az  
egyesület részére a testület által megítélt 100 e Ft  
pénzügyi támogatás 2017. október 3-án átutalásra került. 

129/2017.(IX.28.) Előterjesztés a Kéthely község 
központ felújítása, Dózsa György 
utca felújítás, Magyari-Balaton utcai 
járdaépítés műszaki ellenőre 
kiválasztásához 

A testület felhatalmazó rendelkezésének megfelelően a 
Kéthely község központ felújítása, Dózsa György utca 
felújítás, Magyari-Balaton utcai járdaépítési munkát 
felügyelő műszaki ellenőrzésére vonatkozó vállalkozási 
szerződés 2017. október 10-én aláírásra került a 
KANIZSABER Építőipari Beruházási és Vállalkozási 
Kft-t képviselőjével. 

130/2017.(IX.28.) Előterjesztés a Kéthely, Hegyalja 
utcai köztéri játszótérre játszótéri 
eszköz beszerzéséhez 

A testület döntésének megfelelően a Kéthely, Hegyalja 
utcába az új játszótéri eszközök 2017. október 3-án 
megrendelésre kerültek, melyet a gyártó (Robinia Group 
Kft. Kajászó) 2017. október 6-án kelt levelével vissza is 
igazolt, 2017. november 27-i szállítási határidővel. 

 
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          
(Berényi József) 2017.09.26 3/2015.(II.27.) polgármester 

A köztemetés költsége - 147.895 e Ft 
összegben – 2017. szeptember 28-án 
a kifizetésre került a temetkezési 
vállalkozás részére. 

2 
Anyasági 
támogatás (Orsós 
Ágnes) 

2017.07.31
. 3/2015.(II.27.) polgármester 

Az anyasági támogatás – 40 e Ft 
összegben – 2017. augusztus 1-én 
kifizetésre került. 

3 
Anyasági 
támogatás (Bogdán 
Alexandra) 

2017.08.11
. 3/2015.(II.27.) polgármester 

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

4 
Anyasági 
támogatás (Orsós 
Hajnalka Izabella) 

2017.09.01 3/2015.(II.27.) polgármester 
Az anyasági támogatás – 40 e Ft 
összegben – 2017. szeptember 5-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. október 10.             
                                                                                                       Molnár Balázs  

                                      polgármester 


