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TÁJÉKOZTATÓ A LEJÁRT HATÁRIDEJ Ű HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL   
NYILVÁNOS ÜLÉS  

 
Határozat száma Tárgy Megjegyzés 

40/2016.(III.7.) Fenntartható települési 
közlekedésfejlesztési pályázat 
benyújtásához önkormányzati 
önerő biztosításáról döntés 

A képviselő-testület felhatalmazó rendelkezésének 
megfelelően a módosított konzorciumi 
megállapodás 2016. április 13-án aláírásra került. 

45/2016.(III.31.) Előterjesztés az önkormányzat 
tulajdonában lévő víziközmű-
vagyon vagyonértékelésének 
elfogadásához 

A testület vagyonértékelést elfogadó döntéséről 
a szolgáltató 2016. április 1-én, a jkv. kivonat 
megküldésével, értesítésre került. 

46/2016.(III.31.) Előterjesztés Vörs Község 
Önkormányzatának a Somogy 
megyei Önkormányzati 
Társuláshoz való csatlakozás 
elfogadásához 

A testület csatlakozást elfogadó döntéséről a 
Somogy megyei Önkormányzati Társulás 
munkaszervezete a jkv. kivonat megküldésével, 
2016. április 1-én, értesítésre került. 
 

47/2016.(III.31.) 
 

Előterjesztés forgalmi 
rendváltozáshoz 

A testület döntésének megfelelően a „Megállni 
tilos” kiegészítő táblával, valamint a 
„Várakozóhely” kiegészítő táblával közlekedési 
táblák 2016. május 20-án kihelyezésre kerültek. 

49/2016.(III.31.) Előterjesztés a háziorvosi 
feladat-ellátási szerződés 
módosításához 

A testület háziorvosi feladat-ellátási szerződés- 
módosítást elfogadó és felhatalmazó rendel-
kezésének megfelelően, a szerződésmódosítás 
2016. március 31-én aláírásra került. 

51/2016.(IV.21.) Előterjesztés a 2016. évi 
lakossági ivóvíz- és 
szennyvízszolgáltatás támogatás 
igényléséhez 

A képviselő-testület lakossági víz- és csatorna-
szolgáltatás támogatására irányuló pályázat 
benyújtásáról szóló döntésének megfelelően a 
pályázat 2015.04.21-én a Magyar Államkincstár 
részére elektronikusan és papír alapon is 
megküldésre került. 

53/2016.(IV.21.) Előterjesztés a Kéthelyi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2015. 
évi zárszámadásához 

A képviselő-testületek által elfogadott közös 
hivatali 2015. évi zárszámadás Kéthely Község 
Önkormányzatának 2015. évi zárszámadásába 
beépítésre került, melyet a képviselő-testület 2015. 
április 28-án tartott ülésén változatlan tartalommal 
elfogadott. 

58/2016.(IV.25.) Előterjesztés a Mozgás-
korlátozottak Somogy megyei 
Egyesülete Marcali Körzeti 
Csoportja pénzügyi támogatási 
kérelmének elbírálásához 

A testület támogatás nyújtását elutasító döntéséről 
a szervezet 2016. április 26-án kelt levéllel 
értesítésre került. 

59/2016.(IV.25.) Előterjesztés forgalmi 
rendváltozáshoz 

A testület döntésének megfelelően a 20 tonnás 
súlykorlátozó közlekedési tábla 2016. május 20-án 
kihelyezésre került a Kossuth utcában. 

 
 



Határozati javaslat 
 

Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló tájékoztatót, melyet az előterjesztésnek megfelelően, változatlan tartalommal elfogad. 

 
      Felelős: Tüske Gáborné polgármester 
       Határidő: azonnal 

 
Balatonújlak, 2016. május 19. 
 

Tüske Gáborné 
                                                                                           polgármester 


