
Ügyiratszám: K/1699/1/2018.         1. számú előterjesztés 

 

TÁJÉKOZTATÓ A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL   

NYILVÁNOS ÜLÉS 

Határozat 
száma 

Tárgy Megjegyzés 

56/2018.(V.7.) Előterjesztés a Közösségi célú 
egészségre nevelő, szabadidős és 
sporteszközök, gépek beszerzése, 
infrastrukturális fejlesztése című, 
VP6-19.2.1.-10-8.1.4-17 

A pályázat nem került benyújtásra, mivel annak 
benyújtási határideje határozatlan időre 
felfüggesztésre került. 

66/2018.(VI.11.) Előterjesztés a „Helyi 
gazdaságfejlesztés Kéthely 
községben” című, TOP-1.1.3-16-
SO1-2017-00001 azonosító számú 
projekt megvalósításához 
szükséges közbeszerzési szakértő 
kiválasztásához 

A testület felhatalmazó rendelkezésének 
megfelelően a megbízási szerződés 2018.           
július 12-én aláírásra került a Kátay és Mrovcza 
Ügyvédi Iroda képviselőjével, dr. Kátay Tamás 
irodavezető ügyvéddel. 

76/2018.(VI.28.)  Előterjesztés a Szociális 
alapszolgáltatások 
infrastruktúrájának bővítése, 
fejlesztése című TOP-4.2.1-15-
SO1-2016-00014 azonosító számú 
projekt megvalósításához 
szükséges gépjármű beszerzéséhez 

A testület felhatalmazó rendelkezésének 
megfelelően a gépjármű beszerzésére irányuló 
megrendelés 2018. július 4-én elküldésre került a 
Gadácsi Autóház Kft részére. 

77/2018.(VI.28.)  Előterjesztés a „TOP-3.1.1-15-
SO1-2016-00005 azonosító számú, 
Balatonmáriafürdő – Mesztegnyő 
kerékpárút kialakítása” című 
projekt megvalósításához, a 
tervezői többletköltségek 
viselésére irányuló megállapodás 
megkötéséhez 

A testület felhatalmazó rendelkezésének 
megfelelően a tervezői többletköltségek viselésére 
irányuló megállapodás 2018. július 9-én aláírásra 
került. 

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 Gyula 
Tibor ) 

2018.05.02 3/2015.(II.27.) polgármester 

A köztemetés költsége - 147.895 e Ft 
összegben – 2018. május 15-én a 
kifizetésre került a temetkezési 
vállalkozás részére. 

    2 
Köztemetés          
(Máté Zsolt 
Ferenc ) 

2018.06.06 3/2015.(II.27.) polgármester 

A köztemetés költsége - 147.895 e Ft 
összegben – 2018. június 12-én a 
kifizetésre került a temetkezési 
vállalkozás részére. 

   3 
Temetési 
támogatás     
(Hetesi Csaba) 

2018.05.11 3/2015.(II.27.) polgármester 
A temetés költsége 30 e Ft összegben 
2018. május 17-én a kifizetésre került a 
hozzátartozó részére. 



 

4 
Temetési 
támogatás     
(Pozsgai József) 

2018.05.11 3/2015.(II.27.) polgármester 
A temetés költsége 30 e Ft összegben 
2018. május 24-én a kifizetésre került a 
hozzátartozó részére. 

5 
Temetési 
támogatás     
(Hegedűs Lajos) 

2018.06.06 3/2015.(II.27.) polgármester 
A temetés költsége 30 e Ft összegben 
2018. június 7-én a kifizetésre került a 
hozzátartozó részére. 

6 
Temetési 
támogatás     
(Müller Márta) 

2018.06.07 3/2015.(II.27.) polgármester 
A temetés költsége 30 e Ft összegben 
2018. június 12-én a kifizetésre került a 
hozzátartozó részére. 

7 
Temetési 
támogatás     
(Mika Imréné) 

2018.06.18 3/2015.(II.27.) polgármester 
A temetés költsége 30 e Ft összegben 
2018. június 21-én a kifizetésre került a 
hozzátartozó részére. 

8 

Temetési 
támogatás     
(Sebdenics 
Lászlóné) 

2018.06.20 3/2015.(II.27.) polgármester 

A temetés költsége 30 e Ft összegben 
2018. június 26-án a kifizetésre került a 
hozzátartozó részére. 

9 
Anyasági 
támogatás (Tóth 
Katalin) 

2018.04.06. 3/2015.(II.27.) polgármester 
Az anyasági támogatás – 40 e Ft 
összegben – 2018. április 12-én 
kifizetésre került. 

10 
Anyasági 
támogatás 
(Müller Márta) 

2018.04.06. 3/2015.(II.27.) polgármester 
Az anyasági támogatás – 40 e Ft 
összegben – 2018. április 12-én 
kifizetésre került. 

11 

Anyasági 
támogatás 
(Kalota 
Nikoletta) 

2018.04.06. 3/2015.(II.27.) polgármester 

Az anyasági támogatás – 40 e Ft 
összegben – 2018. április 12-én 
kifizetésre került. 

12 
Anyasági 
támogatás (Török 
Melinda) 

2018.04.09. 3/2015.(II.27.) polgármester 
Az anyasági támogatás – 40 e Ft 
összegben – 2018. április 12-én 
kifizetésre került. 

13 

Anyasági 
támogatás 
(Kocsisné Köcski 
Zsuzsanna 

2018.04.19. 3/2015.(II.27.) polgármester 

Az anyasági támogatás – 40 e Ft 
összegben – 2018. április 20-án 
kifizetésre került. 

14 
Anyasági 
támogatás 
(Bújbáczi Lívia ) 

2018.06.20. 3/2015.(II.27.) polgármester 
Az anyasági támogatás – 40 e Ft 
összegben – 2018. június 26-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. augusztus 8.                                                               Molnár Balázs  
                                       polgármester 


