
 

Ügyiratszám: K/1992/1/2019.         1. számú előterjesztés 

 

TÁJÉKOZTATÓ A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL   

NYILVÁNOS-ZÁRT ÜLÉS 

Határozat 
száma 

Tárgy Megjegyzés 

102/2019.(VI.20.) Előterjesztés a 2019. évi lakossági 
ivóvíz- és csatornaszolgáltatás 
támogatás igényléséhez 
 

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

104/2019.(VI.20.) Előterjesztés a Kéthely, Magyari u. 
28. szám alatti fecskeház 
megüresedett lakásának 
bérlőkijelöléséhez 

A testület döntésének megfelelően a kijelölt bérlőkkel a 
lakásbérleti szerződés 2019. május 30-án aláírásra került.

106/2019.(VI.20.) Előterjesztés „Közétkeztetés ellátása 
Kéthelyen” közbeszerzési szakértői 
feladatainak ellátására vállalkozó 
kiválasztásához 

A testület által közbeszerzési szakértői feladatok 
ellátására kiválasztott vállalkozóval a vállalkozási 
szerződés nem került megkötésre, mivel további 
egyeztetések alapján nettó 232.995.000,-Ft alatt a 
közétkeztetésre nem kell közbeszerzési eljárást 
lefolytatni. 

109/2019.(VI.20.) Előterjesztés a szociális tűzifa 
beszerzéshez pályázat benyújtásához 

A testület szociális tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó pályázat benyújtásáról szóló döntésének 
megfelelően a pályázat 2019. július 30-án a kincstár 
részére elektronikusan és postai úton is megküldésre 
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          
(Gellén Rózsa) 

2019.05.08. 3/2015.(II.27.) polgármester 

A köztemetés költsége - 160.090 e Ft 
összegben – 2019. május 14-én a 
kifizetésre került a temetkezési 
vállalkozás részére. 

    2 
Köztemetés          
(Schwertasek 
Péter) 

2019.05.08. 3/2015.(II.27.) polgármester 

A köztemetés költsége - 148.965 e Ft 
összegben – 2019. május 14-én a 
kifizetésre került a temetkezési 
vállalkozás részére. 

    3 
Köztemetés          
(Orbán István) 

2019.06.05. 3/2015.(II.27.) polgármester 

A köztemetés költsége - 148.965 e Ft 
összegben – 2019. június 13-án a 
kifizetésre került a temetkezési 
vállalkozás részére. 

    4 
Köztemetés          
(Kiss János) 

2019.06.13. 3/2015.(II.27.) polgármester 

A köztemetés költsége - 160.090 e Ft 
összegben – 2019. június 18-án a 
kifizetésre került a temetkezési 
vállalkozás részére. 



  5 

Temetési 
támogatás     
(Horváth 
Józsefné) 

2019.04.07 3/2015.(II.27.) polgármester 

A temetés költsége 30 e Ft összegben 
2019. április 9-én a kifizetésre került a 
hozzátartozó részére. 

  6 

Temetési 
támogatás     
(Molnár 
Dénesné) 

2019.04.10. 3/2015.(II.27.) polgármester 

A temetés költsége 30 e Ft összegben 
2019. április 16-án a kifizetésre került a 
hozzátartozó részére. 

  7 

Temetési 
támogatás     
(Farkas 
Lászlóné) 

2019.04.15 3/2015.(II.27.) polgármester 

A temetés költsége 30 e Ft összegben 
2019. április 23-án a kifizetésre került a 
hozzátartozó részére. 

  8 
Temetési 
támogatás     
(Ibusza József) 

2019.05.08 3/2015.(II.27.) polgármester 
A temetés költsége 30 e Ft összegben 
2019. május 14-én a kifizetésre került a 
hozzátartozó részére. 

  9 

Temetési 
támogatás     
(Havanecz 
József) 

2019.05.30 3/2015.(II.27.) polgármester 

A temetés költsége 30 e Ft összegben 
2019. június 6-án a kifizetésre került a 
hozzátartozó részére. 

10 
Temetési 
támogatás     
(Takács András) 

2019.05.30 3/2015.(II.27.) polgármester 
A temetés költsége 30 e Ft összegben 
2019. június 6-án a kifizetésre került a 
hozzátartozó részére. 

11 

Anyasági 
támogatás (Fejes 
Katalin )  

 

2019.04.15. 3/2015.(II.27.) polgármester 

Az anyasági támogatás – 40 e Ft 
összegben – 2019. április 23-án 
kifizetésre került. 

12 
Anyasági 
támogatás 
(Práger Dorina)  

2019.05.27. 3/2015.(II.27.) polgármester 
Az anyasági támogatás – 40 e Ft 
összegben – 2019. június 6-án kifizetésre 
került. 

13 
Anyasági 
támogatás 
(Csapó Krisztina)  

2019.06.11. 3/2015.(II.27.) polgármester 
Az anyasági támogatás – 40 e Ft 
összegben – 2019. június 13-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. augusztus 15.             

                                                                                                          Molnár Balázs  
                                                    polgármester 


