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TÁJÉKOZTATÓ A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL   

NYILVÁNOS-ZÁRT 
 

Határozat száma Tárgy Megjegyzés 
16/2020.(II.10.) Előterjesztés a Kéthelyi Közös 

Önkormányzati Hivatal 2020. évi 
költségvetésének elfogadásához 
 

A képviselő-testületek által elfogadott 2020. évi 
közös hivatali költségvetés Kéthely Község 
Önkormányzatának 2020. évi költségvetésébe 
beépítésre került, melyet a képviselő-testület 2020. 
február 13-i ülésén tárgyalt, majd változatlan 
tartalommal el is fogadott. 

21/2020.(II.13.) Előterjesztés a fogászati ellátáshoz A képviselő-testület által elrendelt – fogászati 
vegyes körzet fogorvosi feladatainak ellátására 
vonatkozó – pályázati felhívás 2020. február 17-én 
közzétételre került az önkormányzat honlapján. 
Sajnos a pályázatra, ismételt meghirdetése ellenére 
sem jelentkezett pályázó, végül kerestünk és 
találtunk olyan fogorvost, aki év végéig vállalta  
a helyettesítést. 

22/2020.(II.13.) Előterjesztés a 2020/2021-es tanév 
iskolai körzethatáraira, kötelező 
felvételt biztosító általános iskolára 
vonatkozó javaslattételről     
 

A képviselő-testület 2020-2021-es tanév iskolai 
körzethatáraira, kötelező felvételt biztosító általános 
iskolára vonatkozó javaslatáról a Siófoki 
Tankerületi Központ a 2020. február 14-én kelt 
levéllel értesítésre került. 

24/2020.(II.13.) Előterjesztés a Kéthelyi SE Kézilabda 
szakosztálya pénzügyi támogatási 
kérelmének elbírálásához 
 

A testület támogatás nyújtásáról szóló döntésének 
megfelelően a szervezet részére nyújtott egyszeri 
100 e Ft támogatás 2020. március 2-án kifizetésre 
került. A szakosztály a támogatás célirányos 
felhasználásáról 2020. 03. 16-án maradéktalanul el 
is számolt.  

26/2020.(VI.25.) Előterjesztés a Kéthelyi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2019. évi 
zárszámadása elfogadásához 

A képviselő-testületek által elfogadott 2019. évi 
közös hivatali zárszámadás Kéthely Község 
Önkormányzatának 2019. évi zárszámadásába 
beépítésre került, melyet a képviselő-testület 2020. 
június 25-i ülésén tárgyalt, majd változatlan 
tartalommal el is fogadott. 

31/2020.(VI.25.) HÉSZ településszerkezeti terv 
elfogadása 

A képviselő-testület által elfogadott település-
szerkezeti terv és helyi építési szabályzat 
közzétételre, illetve a jogszabályi előírásban 
rögzített szervezetek részére megküldésre került. 

35/2020.(VI.25.) Előterjesztés a 2020. évi lakossági 
ivóvíz- és csatornaszolgáltatás 
támogatás igényléséhez 

A testület döntésének megfelelően a pályázat 
2020.07.02-án benyújtásra került. 

40/2020.(VI.25.) Előterjesztés a közvilágítás aktív 
elemeinek karbantartására irányuló 
ajánlatok elbírálásához 

A testület döntésének megfelelően a Vilkor Kft-vel 
a közvilágítás aktív elemeinek karbantartására   
irányuló vállalkozási szerződés 2020. június 26-án 
aláírásra került. 

46/2020.(VI.25.) Előterjesztés az önkormányzati 
fejlesztések pályázat benyújtásához 

A pályázat nem került benyújtásra a rendelkezésre 
álló pénzügyi alap szűkösségére tekintettel. 

48/2020.(VI.25.) Előterjesztés a Kéthely, Magyari u. 
28. szám alatti fecskeház 
megüresedett lakásának 
bérlőkijelöléséhez 

A testület döntésének megfelelően a bérlőkkel a 
lakásbérleti szerződés 2020. június 26-án aláírásra 
került, 2025. június 30. napjáig szólóan. 



 
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 
(Szilágyi Attila ) 

2020.01.04 3/2015.(II.27.) polgármester 

A temetési támogatás – 30 
e Ft összegben – 2020. 
január 23-án kifizetésre 
került. 

2 

Temetési 
támogatás 
(Bogdán Tibor ) 2020.01.04. 3/2015.(II.27.) polgármester 

A temetési támogatás – 30 
e Ft összegben – 2020. 
január 23-án kifizetésre 
került. 

3 

Temetési 
támogatás (Félix 
Árpád Ferenc ) 2020.03.19. 3/2015.(II.27.) polgármester 

A temetési támogatás – 30 
e Ft összegben – 2020. 
március 19-én kifizetésre 
került. 

4 

Temetési 
támogatás (Bölcs 
Józsefné ) 2020.04.03. 3/2015.(II.27.) polgármester 

A temetési támogatás – 30 
e Ft összegben – 2020. 
április 6-án kifizetésre 
került. 

5 

Temetési 
támogatás (Ulm 
Rózsa Ibolya ) 2020.05.18. 3/2015.(II.27.) polgármester 

A temetési támogatás – 30 
e Ft összegben – 2020. 
május 21-én kifizetésre 
került. 

6 

Temetési 
támogatás (Tilly 
Ferenc ) 2020.05.22. 3/2015.(II.27.) polgármester 

A temetési támogatás – 30 
e Ft összegben – 2020. 
május 25-én kifizetésre 
került. 

7 
Anyasági 
támogatás (Orsós 
Viktória) 

2020.03.06. 3/2015.(II.27.) polgármester 

Az anyasági támogatás – 
40 e Ft összegben – 2020. 
március 18-án kifizetésre 
került. 

8 

Anyasági 
támogatás 
(Bogdán 
Zsuzsanna) 

2020.05.04. 3/2015.(II.27.) polgármester 

Az anyasági támogatás – 
40 e Ft összegben – 2020. 
május 5-én kifizetésre 
került. 

9 
Anyasági 
támogatás 
(Ambros Mária) 

2020.05.20. 3/2015.(II.27.) polgármester 

Az anyasági támogatás – 
40 e Ft összegben – 2020. 
május 21-én kifizetésre 
került. 

10 
Anyasági 
támogatás (Mika 
Borbála) 

2020.05.28. 3/2015.(II.27.) polgármester 

Az anyasági támogatás – 
40 e Ft összegben – 2020. 
június 4-én kifizetésre 
került. 

11 

Anyasági 
támogatás 
(Vimmer Dóra 
Anna) 

2020.06.09. 3/2015.(II.27.) polgármester Az anyasági támogatás – 
40 e Ft összegben – 2020. 
június 11-én kifizetésre 
került. 
 
 
 
 



12 Köztemetés 
(Weisz Jánosné) 2020.01.13. 3/2015.(II.27.) polgármester 

A köztemetés költsége - 
127.615 e Ft összegben – 
2020. január 23-án 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, 2020. augusztus 5.                                                                 
 
                                                                                                                         Molnár Balázs  

                                                                                            polgármester 
 

 

 


