
Ügyiratszám: K/890/1/2019.        1. számú előterjesztés 

 

TÁJÉKOZTATÓ A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL   

NYILVÁNOS-ZÁRT ÜLÉS 

 

Határozat 
száma 

Tárgy Megjegyzés 

14/2019.(I.31.)  Előterjesztés a TOP 3.1.1 Fenntartható
települési közlekedésfejlesztés című 
pályázat benyújtásához tervező 
kiválasztásához 

 

A testület felhatalmazó rendelkezésének 
megfelelően a TOP-3.1.1 kódszámú,  Fenntartható 
települési közlekedésfejlesztés című pályázat 
benyújtásához tervezői feladatok ellátására 
vonatkozó vállalkozási szerződés 2019. február 
15-én aláírásra került  Hajdú Miklós egyéni 
vállalkozóval.  

15/2019.(I.31.)  Előterjesztés a „Helyi 
gazdaságfejlesztés Kéthely községben”
című, TOP-1.1.3-16-SO1-2017-00001 
azonosító számú projekt 
megvalósításához kötelező tájékoztatás
és nyilvánosság feladatainak ellátására 
vállalkozó kiválasztásához 

 

A testület felhatalmazó rendelkezésének 
megfelelően a Helyi gazdaságfejlesztés Kéthely 
községben” című, TOP-1.1.3-16-SO1-2017-00001 
azonosító számú projekt megvalósításához 
kötelező tájékoztatás és nyilvánosság feladatainak 
ellátására irányuló megbízási szerződés 2019. 
február 18-án aláírásra került az Önkormányzat és 
Intézményellátó Kft. képviselőjével. 

16/2019.(I.31.)  Előterjesztés a „Helyi 
gazdaságfejlesztés Kéthely községben”
című, TOP-1.1.3-16-SO1-2017-00001 
azonosító számú projekt 
megvalósításához marketing 
feladatainak ellátására vállalkozó 
kiválasztásához 

 

A testület felhatalmazó rendelkezésének 
megfelelően a Helyi gazdaságfejlesztés Kéthely 
községben” című, TOP-1.1.3-16-SO1-2017-00001 
azonosító számú projekt megvalósításához 
marketing feladatainak ellátására irányuló 
megbízási szerződés 2019. február 18-án aláírásra 
került az Önkormányzat és Intézményellátó Kft. 
képviselőjével. 

17/2019.(I.31.)  Előterjesztés a „Helyi 
gazdaságfejlesztés Kéthely községben”
című, TOP-1.1.3-16-SO1-2017-00001 
azonosító számú projekt 
megvalósításához műszaki ellenőri 
feladatok ellátására vállalkozó 
kiválasztásához 

 

A testület felhatalmazó rendelkezésének 
megfelelően a Helyi gazdaságfejlesztés Kéthely 
községben” című, TOP-1.1.3-16-SO1-2017-00001 
azonosító számú projekt megvalósításához 
műszaki ellenőri feladatainak ellátására irányuló 
megbízási szerződés 2019. február 15-én aláírásra 
került a Céh Tervező, Beruházó és Fővállalkozó 
Kft. képviselőjével. 

 

 

 



19/2019.(I.31.)  Előterjesztés Kéthely község 
középületeinek energetikai 
korszerűsítés megnevezésű TOP-3.2.1-
16-SO1-2017-00027. azonosító számú 
projekt kötelező tájékoztatás és 
nyilvánosság feladatainak ellátására 
vállalkozó kiválasztásához 

 

A testület felhatalmazó rendelkezésének 
megfelelően a Kéthely község középületeinek 
energetikai korszerűsítés megnevezésű TOP-3.2.1-
16-SO1-2017-00027. azonosító számú projekt 
kötelező tájékoztatás és nyilvánosság feladatainak 
ellátására irányuló megbízási szerződés 2019. 
február 15-én aláírásra került a Hajdú PR-KO  Kft. 
képviselőjével. 

20/2019.(I.31.) Előterjesztés Kéthely község 
középületeinek energetikai 
korszerűsítés megnevezésű TOP-3.2.1-
16-SO1-2017-00027. azonosító számú 
projekt műszaki ellenőri feladatok 
ellátására vállalkozó kiválasztásához 

 

A testület felhatalmazó rendelkezésének 
megfelelően a Kéthely község középületeinek 
energetikai korszerűsítés megnevezésű TOP-3.2.1-
16-SO1-2017-00027. azonosító számú projekt 
műszaki ellenőri feladatainak ellátására irányuló 
megbízási szerződés 2019. február 15-én aláírásra 
került a Céh Tervező, Beruházó és Fővállalkozó 
Kft. képviselőjével. 

21/2019.(I.31.)  Előterjesztés Kéthely község 
középületeinek energetikai 
korszerűsítés megnevezésű TOP-3.2.1-
16-SO1-2017-00027. azonosító számú 
projekt közbeszerzési szakértői 
feladatainak ellátására vállalkozó 
kiválasztásához 

 

A testület felhatalmazó rendelkezésének 
megfelelően a Kéthely község középületeinek 
energetikai korszerűsítés megnevezésű TOP-3.2.1-
16-SO1-2017-00027. azonosító számú projekt 
közbeszerzési szakértői feladatainak ellátására 
irányuló megbízási szerződés 2019. február 15-én 
aláírásra került a Kátay és Mrovcza Ügyvédi Iroda 
képviselőjével. 

22/2019.(I.31.)  Előterjesztés Kéthely község 
középületeinek energetikai 
korszerűsítés megnevezésű TOP-3.2.1-
16-SO1-2017-00027. azonosító számú 
projekt projektmenedzseri feladatainak
ellátására vállalkozó kiválasztásához 

 

A testület felhatalmazó rendelkezésének 
megfelelően a Kéthely község középületeinek 
energetikai korszerűsítés megnevezésű TOP-3.2.1-
16-SO1-2017-00027. azonosító számú projekt 
projektmenedzseri feladatainak ellátására irányuló 
megbízási szerződés 2019. február 15-én aláírásra 
került a Kordás Ágnes egyéni vállalkozóval. 

34/2019.(II.14) 

 

Előterjesztés Mirkó Dénesné 
közalkalmazotti jogviszonya 
felmentéssel való megszűntetéséhez  

A testület felhatalmazó rendelkezésének 
megfelelően a munkáltatói intézkedés 2019. 
február 15-én aláírásra került. 

36/2019.(II.14.) 

 

Előterjesztés a Balatonújlak, Kéthely 
és Környéke Horgász Egyesület 
pénzügyi támogatási kérelme 
elbírálásához  

A testület támogatás nyújtásáról szóló döntésének 
megfelelően a szervezet részére a 100 e Ft  
egyszeri támogatás 2019. február 18-án kifizetésre 
került. 

39/2019.(II.14.) 

Előterjesztés a Vincze Bálint és 
élettársa Kéthely, Magyari u. 28. 
szám alatti lakosok lakásbérleti 
szerződésének meghosszabbításához  

A testület lakásbérleti szerződést módosító 
döntésének megfelelően a bérlőkkel a lakásbérleti 
szerződés módosítása 2019. február 15-én 
aláírásra került.sa) 



40/2019.(II.14.)  

Előterjesztés a Kéthely, Magyari u. 
28. szám alatti fecskeház 
megüresedett lakásának 
bérlőkijelöléséhez 

A testület által kijelölt bérlőkkel a lakásbérleti 
szerződés 2019. február 15-én megkötésre 
került.(Horváth Dóra és élettársa) 

 

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, 2019. március 8.             
 
 
                                                                                                                                Molnár Balázs                    
                                                                                                                                    polgármester 

 

 

 

 


