
Ügyiratszám: K/2551/1/2018.        1. számú előterjesztés 
 

TÁJÉKOZTATÓ A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL   
NYILVÁNOS 

Határozat 
száma 

Tárgy Megjegyzés 

118/2018.(XI.22.)  Előterjesztés a Kéthely és Vidéke 
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.

122/2018.(XI.22.)  Előterjesztés a kegyeleti 
közszolgáltatási szerződés 
módosításához    

A testület döntésének megfelelően a kegyeleti 
közszolgáltatási szerződés módosítása kérésének 
elutasításáról az üzemeltető 2018. november 28-án 
kelt levéllel értesítésre került.  

124/2018.(XI.22.)  Előterjesztés a Kéthelyi Agro Kft-
vel kötött haszonbérleti szerződés 
meghosszabbításához   

A testület döntésének megfelelően a Kéthelyi Agro 
Kft-vel a haszonbérleti szerződések 2018. december 
4-én aláírásra kerültek. 
 

A képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörben a polgármester által hozott 
döntések 

Sor-
szám 

Átruházott 
hatáskör 

megnevezése 
Döntés 
dátuma 

Rendelet 
száma 

Átruházo
tt 

hatáskör 
címzettje

Megjegyzés 

1 

Anyasági 
támogatás 
(Zsobrák 
Brigitta) 

2018.10.15
. 

3/2015.(II.27.) 
polgárme
ster 

Az anyasági támogatás – 40 e Ft 
összegben – 2018. október 18-án 
kifizetésre került. 

2 
Anyasági 
támogatás 
(Farkas Anikó) 

2018.11.22
. 

3/2015.(II.27.) 
polgárme
ster 

Az anyasági támogatás – 40 e Ft 
összegben – 2018. november 29-én 
kifizetésre került. 

3 

Temetési 
támogatás 
(Pelyhéné 
Horváth 
Zsuzsanna 
 

2018.10.15
. 

3/2015.(II.27.) 
polgárme
ster 

A temetési támogatás – 30 e Ft 
összegben – 2018. október 18-án 
kifizetésre került. 

4 

Temetési 
támogatás 
(Bogdán 
Péterné) 

2018.10.15
. 

3/2015.(II.27.) 
polgárme
ster 

A temetési támogatás – 30 e Ft 
összegben – 2018. október 18-án 
kifizetésre került. 

5 
Temetési 
támogatás 
(Nagy Imréné) 

2018.10.17
. 

3/2015.(II.27.) 
polgárme
ster 

A temetési támogatás – 30 e Ft 
összegben – 2018. november 6-án 
kifizetésre került. 

6 

Temetési 
támogatás 
(Nagy 
Józsefné) 

2018.11.12
. 

3/2015.(II.27.) 
polgárme
ster 

A temetési támogatás – 30 e Ft 
összegben – 2018. november 13-án 
kifizetésre került. 

7 
Temetési 
támogatás 
(Szabó 

2018.11.16
. 

3/2015.(II.27.) 
polgárme
ster 

A temetési támogatás – 30 e Ft 
összegben – 2018. november 20-án 
kifizetésre került. 



Istvánné) 

8 
Temetési 
támogatás 
(Hackl Károly) 

2018.11.16
. 

3/2015.(II.27.) 
polgárme
ster 

A temetési támogatás – 30 e Ft 
összegben – 2018. november 20-án 
kifizetésre került. 

9 
Köztemetés 
(Mika 
Györgyné) 

2018.11.14
. 

3/2015.(II.27.) 
polgárme
ster 

A köztemetés költsége - 167.520 e 
Ft összegben – 2018. november 27-
én a kifizetésre került a temetkezési 
vállalkozás részére. 

 
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. december 5.       
       
                                                                                                                  Molnár Balázs  

                                                                      polgármester 
 

 


