
Ügyiratszám: K/897/1/2018.         1. számú előterjesztés 

 

TÁJÉKOZTATÓ A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL   

NYILVÁNOS ÜLÉS 

 

Határozat 
száma 

Tárgy Megjegyzés 

27/2018.(II.15.) Előterjesztés a Kéthely és 
Környéke Szociális Társulás 
Társulási megállapodásának 
módosításához 

A társulási megállapodás módosítását valamennyi a 
társulásban résztvevő tagönkormányzat soros 
testületi ülése elé terjesztette; a társulási 
megállapodás módosítását mindenki elfogadta. 

33/2018.(III.29.) Előterjesztés az Agro Kft. Kéthely 
vételi ajánlatának megtárgyalásához

 

A testület ingatlanvásárlásról szóló döntésének 
megfelelően a kéthelyi 163. hrsz-ú ingatlan 
vételére irányuló szerződés 2018. április 9-én 
mindkét fél részéről aláírásra került; a tulajdonjog 
bejegyzése jelenleg folyamatban van az 
ingatlanügyi hatóságnál. 

35/2018.(III.29.)  Előterjesztés a belső ellenőrzési 
feladatok ellátására vonatkozó 
ajánlatok megtárgyalásához 

A testület döntésének megfelelően a belső 
ellenőrzési feladatok ellátására irányuló szerződés 
2018. március 31-én mindkét fél részéről aláírásra 
került. 

37/2018.(III.29.)  Előterjesztés a település 
karbantartói álláshelyre érkezett 
pályázatok elbírásához 

A testület döntésének megfelelően a munkáltatói 
intézkedés meghozatalára nem került sor, mivel a 
pályázatot elnyert személy a munkát 2018.04.02-án 
kelt értesítésével visszamondta. 

38/2018.(III.29.)  Előterjesztés a közterületi fák 
telepítésére, gondozására érkezett 
ajánlat elbírálásához 

A testület döntésének megfelelően a vállalkozóval 
a közterületi fák telepítésére, gondozására irányuló 
vállalkozási szerződés 2018. április 26-án aláírásra 
került. 

40/2018.(IV.13.)  Előterjesztés önkormányzati 
munkagépek beszerzéséhez 

A testület gépvásárlásról szóló döntésének 
megfelelően az eszközök beszerzésére a 
megrendelés 2018.04.13-án megtörtént. 

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          
(Koszták Miklós 
Menyhért ) 

2018.03.23 3/2015.(II.27.) polgármester 

A köztemetés költsége - 128.045 e Ft 
összegben – 2018. március 29-én a 
kifizetésre került a temetkezési 
vállalkozás részére. 

   2 

Temetési 
támogatás     
(Schmid 
Henrikné) 

 

2018.02.07 3/2015.(II.27.) polgármester 

A temetés költsége 30 e Ft összegben 
2018. február 8-án a kifizetésre került a 
hozzátartozó részére. 



   3 
Temetési 
támogatás     
(Simon Zoltán 

2018.02.26 3/2015.(II.27.) polgármester 
A temetés költsége 30 e Ft összegben 
2018. március 1-én a kifizetésre került a 
hozzátartozó részére. 

  4 

Temetési 
támogatás     (Dr. 
Bojkyné Balázs 
Veronika) 

2018.03.23 3/2015.(II.27.) polgármester 

A temetés költsége 30 e Ft összegben 
2018. március 29-én a kifizetésre került a 
hozzátartozó részére. 

 5 

Anyasági 
támogatás 
(Kovács 
Valentina) 

2018.01.05. 3/2015.(II.27.) polgármester 

Az anyasági támogatás – 40 e Ft 
összegben – 2018. január 9-én kifizetésre 
került. 

 6 

Anyasági 
támogatás 
(Gacsárdi 
Szilvia) 

2018.01.05. 3/2015.(II.27.) polgármester 

Az anyasági támogatás – 40 e Ft 
összegben – 2018. január 9-én kifizetésre 
került. 

 7 
Anyasági 
támogatás 
(Gazdag Renáta) 

2018.01.10. 3/2015.(II.27.) polgármester 
Az anyasági támogatás – 40 e Ft 
összegben – 2018. január 16-án 
kifizetésre került. 

 8 
Anyasági 
támogatás 
(Kovács Tímea) 

2018.01.24. 3/2015.(II.27.) polgármester 
Az anyasági támogatás – 40 e Ft 
összegben – 2018. január 30-án 
kifizetésre került. 

 9 

Anyasági 
támogatás 
(Bogdán 
Zsuzsanna) 

2018.02.16. 3/2015.(II.27.) polgármester 

Az anyasági támogatás – 40 e Ft 
összegben – 2018. február 22-én 
kifizetésre került. 

10 

Anyasági 
támogatás 
(Horváthné 
Balaskó Martina)  

2018.03.23. 3/2015.(II.27.) polgármester 

Az anyasági támogatás – 40 e Ft 
összegben – 2018. március 29-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, 2018. április 24.             

                                                                                                          Molnár Balázs  
                                       polgármester 


