
 

Ügyiratszám: K/1292/1/2019.         1. számú előterjesztés 

 

TÁJÉKOZTATÓ A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL   

NYILVÁNOS-ZÁRT ÜLÉS 

 

Határozat 
száma 

Tárgy Megjegyzés 

54/2019.(III.14.) Előterjesztés a bölcsődei eszközök 
beszerzéséhez  
 

A testület döntésének megfelelően a Hajdú-PR-KO 
Kft-vel a bölcsődei eszközök beszerzésére  
irányuló vállalkozási szerződés 2019. március 20-
án aláírásra került. 

56/2019.(III.14.)  Előterjesztés a TOP-1.1.3-16-SO1-
2017-00001 azonosító számú, 
Helyi gazdaságfejlesztés Kéthely 
községben című projekt 
megvalósításához szükséges 
tehergépjármű beszerzéséről 
döntés 

A testület döntésének megfelelően a TOP-1.1.3-16-
SO1-2017-00001 azonosító számú, Helyi 
gazdaságfejlesztés Kéthely községben című projekt 
megvalósításához szükséges tehergépjármű 
beszerzése 2019. március 22-én megrendelésre 
került a Galgóczi Autó Kft-től. 

57/2019.(III.14.)  Előterjesztés a TOP 5.3.1-16-SO1-
2017-00005 kódszámú, Helyi 
identitás és kohézió erősítése című 
pályázat megvalósításához 
szükséges eszközök beszerzéséről 
döntés 

A testület döntésének megfelelően a TOP 5.3.1-16-
SO1-2017-00005 kódszámú, Helyi identitás és 
kohézió erősítése című pályázat megvalósításához 
szükséges eszközök (8db sörpad garnitúra) 2019. 
március 14-én megrendelésre, valamint 2019. 
április 5-én leszállításra is kerültek. 

59/2019.(III.14.)  Előterjesztés a Kéthely, Sugár u. 4. 
szociális bérlakás bérlő-
kijelöléséhez 

A testület bérlőkijelölő döntésének megfelelően 
Szabó László és élettársával a lakásbérleti 
szerződés 2019. március 18-án aláírásra került. 

60/2019.(III.14.) Előterjesztés a települési 
karbantartói álláshelyre érkezett 
pályázatok elbírálásához 
 

A testület települési karbantartói álláshelyre 
érkezett pályázat elbírálásáról szóló döntésének 
megfelelően az érintett munkavállalókkal a 
munkáltatói intézkedések 2019. április 10-én 
aláírásra kerültek.

72/2019.(IV.3.) Előterjesztés defibrillátor 
eszközbeszerzési pályázat 
benyújtásához 

A testület pályázat benyújtásáról szóló döntésének 
megfelelően a pályázat 2019. április 9-én         
benyújtásra 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          
(Fazekas 
Erzsébet) 

2019.01.30. 3/2015.(II.27.) polgármester 

A köztemetés költsége - 149.395 e Ft 
összegben – 2019. február 7-én a 
kifizetésre került a temetkezési 
vállalkozás részére. 

    2 
Köztemetés          
(Balázs 
Kálmánné) 

2019.02.12. 3/2015.(II.27.) polgármester 

A köztemetés költsége - 143.045 e Ft 
összegben – 2019. február 19-én a 
kifizetésre került a temetkezési 
vállalkozás részére. 

    3 
Köztemetés          
(Hargitai Gábor) 

2019.02.27. 3/2015.(II.27.) polgármester 

A köztemetés költsége - 149.395 e Ft 
összegben – 2019. március 7-én a 
kifizetésre került a temetkezési 
vállalkozás részére. 

  4 
Temetési 
támogatás     
(Máté Andrea) 

2019.01.17 3/2015.(II.27.) polgármester 
A temetés költsége 30 e Ft összegben 
2019. január 22-én a kifizetésre került a 
hozzátartozó részére. 

  5 

Temetési 
támogatás     
(Kovács Béla 
Árpád) 

2019.01.30. 3/2015.(II.27.) polgármester 

A temetés költsége 30 e Ft összegben 
2019. február 7-én a kifizetésre került a 
hozzátartozó részére. 

  6 
Temetési 
támogatás     
(Pánovics Ildikó) 

2019.02.12 3/2015.(II.27.) polgármester 
A temetés költsége 30 e Ft összegben 
2019. február 14-én a kifizetésre került a 
hozzátartozó részére. 

  7 
Temetési 
támogatás     
(Péter Lászlóné) 

2019.02.12 3/2015.(II.27.) polgármester 
A temetés költsége 30 e Ft összegben 
2019. február 14-én a kifizetésre került a 
hozzátartozó részére. 

  8 
Temetési 
támogatás     
(Huszár Mária) 

2019.02.18 3/2015.(II.27.) polgármester 
A temetés költsége 30 e Ft összegben 
2019. február 21-én a kifizetésre került a 
hozzátartozó részére. 

  9 

Temetési 
támogatás     
(Császár Edit 
Edina) 

2019.03.08 3/2015.(II.27.) polgármester 

A temetés költsége 30 e Ft összegben 
2019. március 19-én a kifizetésre került a 
hozzátartozó részére. 

10 
Anyasági 
támogatás 
(Bogdán Erika)  

2019.01.21. 3/2015.(II.27.) polgármester 
Az anyasági támogatás – 40 e Ft 
összegben – 2019. január 24-én 
kifizetésre került. 

11 

Anyasági 
támogatás 
(Lengyeltóti-
Fekete Klaudia)  

 

2019.01.30. 3/2015.(II.27.) polgármester 

Az anyasági támogatás – 40 e Ft 
összegben – 2019. február 7-én 
kifizetésre került. 



12 
Anyasági 
támogatás 
(Bogdán Péterné)  

2019.02.28. 3/2015.(II.27.) polgármester 
Az anyasági támogatás – 40 e Ft 
összegben – 2019. március 7-én 
kifizetésre került. 

13 

Anyasági 
támogatás (Laki-
Nemecz 
Adrienn)  

2019.03.08. 3/2015.(II.27.) polgármester 

Az anyasági támogatás – 40 e Ft 
összegben – 2019. március 19-én 
kifizetésre került. 

14 
Anyasági 
támogatás (Orsós 
Tünde)  

2019.03.08. 3/2015.(II.27.) polgármester 
Az anyasági támogatás – 40 e Ft 
összegben – 2019. március 19-én 
kifizetésre került. 

15 

Anyasági 
támogatás 
(György 
Alexandra)  

2019.03.27. 3/2015.(II.27.) polgármester 

Az anyasági támogatás – 40 e Ft 
összegben – 2019. április 2-án 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, 2019. április 12.             

                                                                                                          Molnár Balázs  
                                       polgármester 


