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TÁJÉKOZTATÓ A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL   
NYILVÁNOS ÜLÉS 

 
Határozat 

száma 
Tárgy Megjegyzés 

6/2018.(I.25.) Kéthelyi Széchenyi István Általános 
és Alapfokú Művészeti Iskola Szülői 
Szervezetének pénzügyi támogatási 
kérelmének elbírálása 

A testület támogató döntésének megfelelően a 
szervezet képviselőjének a 100 e Ft pénzügyi 
támogatás 2018. február 2-án kifizetésre került. 

7/2018.(I.25.) Kéthelyi Széchenyi István Általános 
és Alapfokú Művészeti Iskola 
Diákönkormányzatának pénzügyi 
támogatási kérelmének elbírálása 

A testület támogató döntésének megfelelően a 
szervezet képviselőjének a 100 e Ft pénzügyi 
támogatás 2017. február 1-én kifizetésre került. 

8/2018.(I.25.) Előterjesztés Eckert Zsófia Kéthely, 
Sári u. 13. szám alatti lakos pénzügyi 
támogatási érelme elbírálásához  

A testület támogató döntésének megfelelően a 
szervezet képviselőjének a 80 e Ft pénzügyi 
támogatás 2017. január 29-én átutalásra került. 

12/2018.(I.29.) Előterjesztés a TOP-1.4.1-15-SO1-
2016-00008 „A foglalkoztatás és az 
életminőség javítása családbarát, 
munkába állást segítő intézmények, 
közszolgáltatások fejlesztésével" 
tárgyú projekt műszaki ellenőre 
kiválasztásához   

A testület felhatalmazó rendelkezésének 
megfelelően a TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00008 
 „A foglalkoztatás és az életminőség javítása 
családbarát, munkába állást segítő intézmények, 
közszolgáltatások fejlesztésével" tárgyú projekt 
kivitelezési munkáit felügyelő műszaki 
ellenőrzésére vonatkozó vállalkozási szerződés 
2018. február 1-én aláírásra került  a CÉH 
Tervező, Beruházó és Fővállalkozó 
Kft képviselőjével. 

13/2018.(I.29.) Előterjesztés a TOP-4.2.1-15-SO1-
2016-00014 „A szociális 
alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának bővítése, 
fejlesztése" tárgyú projekt műszaki 
ellenőre  kiválasztásához    

A testület felhatalmazó rendelkezésének 
megfelelően a TOP-4.2.1-15-SO1-2016-00014  
„A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának 
bővítése, fejlesztésével" kapcsolatos kivitelezési 
munkát felügyelő műszaki ellenőrzésére 
vonatkozó vállalkozási szerződés 2018. február        
1-én aláírásra került  a CÉH Tervező, Beruházó és 
Fővállalkozó Kft képviselőjével. 

14/2018.(I.29.) Előterjesztés a „Zártkerti besorolású 
földrészletek mezőgazdasági 
hasznosítását segítő, infrastrukturális 
hátterét biztosító fejlesztések 
támogatására címmel kiírt ZP-1-2017 
kódjelű pályázat" összeállítására 
megbízás adásához 

A testület felhatalmazó rendelkezésének 
megfelelően a „Zártkerti besorolású földrészletek  
mezőgazdasági hasznosítását segítő, 
infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések 
támogatására címmel kiírt ZP-1-2017 kódjelű 
pályázat” összeállítására irányuló megbízási 
szerződés 2018. január 29-én aláírásra került a 
a Germania 2000 Bt. képviselőjével. 
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16/2018.(I.29.) Előterjesztés a TOP-1.4.1-15-SO1-
2016-00008 „A foglalkoztatás és az 
életminőség javítása családbarát, 
munkába állást segítő intézmények, 
közszolgáltatások fejlesztésével" tárgyú 
projekt kivitelezőjének kiválasztásához  

A testület felhatalmazó rendelkezésének 
megfelelően a TOP-1.4.1-15-SO1-2016-
00008 „A foglalkoztatás és az életminőség 
javítása családbarát, munkába állást segítő 
intézmények, közszolgáltatások 
fejlesztésével" tárgyú projekt kivitelezésére 
vonatkozó vállalkozási szerződés 2018. 
február2018. február 14-én aláírásra kerül a 
Sávoly Invest Kft. képviselőjével. 

17/2018.(I.29.) Előterjesztés a TOP-4.2.1-15-SO1-2016-
00014 „A szociális alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése" 
tárgyú projekt kivitelezőjének  
kiválasztásához    

A testület felhatalmazó rendelkezésének 
megfelelően a OP-4.2.1-15-SO1-2016-00014 
„A szociális alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése" 
tárgyú projekt kivitelezésére vonatkozó 
vállalkozási szerződés 2018. február 14-én 
aláírásra kerül a Sávoly Invest Kft. 
képviselőjével. 

 
 

Határozati javaslat 
 

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló tájékoztatót, melyet az előterjesztésnek megfelelően, változatlan tartalommal elfogad. 

 
      Felelős: Molnár Balázs polgármester 
       Határidő: azonnal 

 
 
K é t h e l y, 2018. február 9.           
 
                                                                                                               Molnár Balázs 

                                                                   polgármester 

 


