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TÁJÉKOZTATÓ A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL   

NYILVÁNOS-ZÁRT 
 

Határozat száma Tárgy Megjegyzés 
181/2019.(XI.13.) Előterjesztés a Helyi gazdaság-

fejlesztés Kéthely községben című, 
TOP-1.1.3-16-SO1-2017-00001 
azonosító számú projekt keretében 
eszközök beszerzésére vállalkozó 
kiválasztásához     

A testület döntésének megfelelően a Spedition 
BDF Kft-vel az eszközök beszerzésére  irányuló 
vállalkozási szerződés 2019. november 20-án aláírásra 
került. 

183/2019.(XI.13.) Előterjesztés a Kéthely, Magyari u. 
28. szám alatti fecskeház 
megüresedett lakására 
bérlőkijelöléshez 

A testület által kijelölt bérlőkkel a lakásbérleti 
szerződés 2019. november 14-én megkötésre került, 
2024. november 14. napjáig szólóan.(Óvári Bálint 
és élettársa) 

190/2019.(XII.12.) Előterjesztés a Kéthely község 
középületeinek energetikai 
korszerűsítése tárgyú TOP-3.2.1-
16-SO1-2017-00027 azonosító 
számú projekt közbeszerzési 
felhívása jóváhagyásához 

a Kéthely község középületek energetikai 
korszerűsítése TOP-3.2.1-16-SO1-2017-00027 
azonosító számú projekt tárgyú közbeszerzési 
felhívás keretében a testület által megjelölt cégek 
2019. december 19-én felkérésre kerültek 
ajánlattevőnek.  

193/2019.(XII.12.) Előterjesztés a Magyar Falu 
Program keretében gépjármű 
beszerzésére vállalkozó 
kiválasztásához  

A testület döntésének megfelelően a Magyar Falu 
Program projekt megvalósításához szükséges 
gépjármű, a Peugeot Travellel - a legkedvezőbb 
ajánlatot adó - Autó Máté Kft.-től 2019. december 
13-án megrendelésre került. 

195/2019.(XII.12.) Előterjesztés Kocsis János és neje 
Kéthely, Sugár u. 4. szám alatti 
lakosok lakásbérleti szerződése 
meghosszabbításához 

A testület döntésének megfelelően a bérlőkkel a 
lakásbérleti szerződés módosítása 2019. december 
14-én aláírásra került, 2020. április 15. napjáig 
szólóan. 

196/2019.(XII.12.) Giovannoni Manuela Kéthely, Sári 
u. 12. szám alatti lakos 
fellebbezésének elbírálása 

A testület fellebbezést elutasító döntéséről 2019. 
december 16-án kelt határozattal nevezett 
értesítésre 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 

Temetési 
támogatás 
(Török 
Lászlóné ) 

2019.12.10 3/2015.(II.27.) polgármester

A temetési támogatás – 30 e Ft 
összegben – 2019. december 12-
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, 2020. január 22.                                                                                 Molnár Balázs  

                                                                           polgármester



 

 


