Ügyiratszám: K/2397/2021.

1. számú előterjesztés

TÁJÉKOZTATÓ A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL
NYILVÁNOS-ZÁRT
Határozat száma
Tárgy
6/2021.(VI.24.) Előterjesztés a Kéthely, Ady E. u. 35.
szám alatti önkormányzati ingatlan
megvásárlási kérelmének
elbírálásához

9/2021.(VI.24.)

Előterjesztés Eckert Zsófia Kéthely,
Sár u. 13. szám alatti lakos pénzügyi
támogatási kérelmének elbírálásához

14/2021.(VII.27.) Előterjesztés a szociális célú
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
támogatás igényléséhez
15/2021.(VII.27.) Előterjesztés Havanecz Bianka
Kéthely, Magyari u. 73. szám alatti
lakos pénzügyi támogatási
kérelmének elbírálásához

Megjegyzés
A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában
álló, Kéthely, Ady E. u. 35. szám alatti
önkormányzati lakás megvásárlására
érkezett kérelem elutasításáról szóló döntésének
megfelelően, kérelmező 2021. június 25-én kelt
levéllel értesítésre került.
A testület támogatás nyújtásáról szóló döntésének
megfelelően a nevezett részére nyújtott egyszeri
100 e Ft támogatás 2021. július 2-án kifizetésre
került.
A testület szociális tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó pályázat benyújtásáról szóló döntésének
megfelelően a pályázat 2021. augusztus 6-án a
kincstár részére elektronikusan megküldésre került.
A testület támogatás nyújtásáról szóló döntésének
megfelelően a nevezett részére nyújtott egyszeri
150 e Ft támogatás 2021. július 30-án kifizetésre
került.

A képviselő-testület által a polgármesterre átruházott hatáskörben a polgármester által hozott
döntések
Sorszám

Átruházott
hatáskör
megnevezése

Döntés
dátuma

Rendelet száma

Átruházott
hatáskör
címzettje

1

Temetési
támogatás
(Lender Csaba )

2021.06.29 3/2015.(II.27.)

polgármester

2

Temetési
támogatás
(Harmath
Marianna )

2021.07.27. 3/2015.(II.27.)

polgármester

3

Anyasági
támogatás (Orsós 2021.07.08. 3/2015.(II.27.)
Tünde)

polgármester

8

Anyasági
támogatás
(Holdosi
Gelencsér
Andrea)

polgármester

2021.07.26. 3/2015.(II.27.)

Megjegyzés
A temetési támogatás – 30
e Ft összegben – 2021.
július 5-én kifizetésre
került.
A temetési támogatás – 30
e Ft összegben – 2021.
augusztus 5-én kifizetésre
került.
Az anyasági támogatás –
40 e Ft összegben – 2021.
július 15-én kifizetésre
került.
Az anyasági támogatás –
40 e Ft összegben – 2021.
augusztus 5-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, 2021. augusztus 13.
Molnár Balázs
polgármester

