
Ügyiratszám: 1534/1/2016.        1. számú előterjesztés 
 

TÁJÉKOZTATÓ A LEJÁRT HATÁRIDEJ Ű HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL   
NYILVÁNOS ÜLÉS  

 
Határozat száma Tárgy Megjegyzés 

74/2016.(VI.20.) Előterjesztés a védőnő 
foglalkoztatásához kapcsolódó 
hozzájárulás kéréshez 

A képviselő-testület felhatalmazó rendelkezése 
alapján a nyugdíjazás miatt munkába álló új 
védőnő foglalkoztatásához szükséges pénzügyi 
hozzájárulási igény elfogadásáról a 2016. június 
21-én kelt levéllel Balatonmáriafürdő Község 
Önkormányzatának Polgármestere értesítésre 
került. 

75/2016.(VI.20.) Előterjesztés a Somogy megyei 
Kormányhivatal törvényességi 
észrevételéhez 

A kormányhivatal törvényességi észrevételét 
elfogadó testületi döntést tartalmazó jkv. kivonat     
a kormányhivatal részére 2016. június 24-én kelt 
levéllel megküldésre került. 
A kormányhivatal 2016.07.8-i levelével  
értesítést küldött, hogy a törvényességi felügyeleti 
eljárást lezárta. 

76/2016.(VI.20.) Előterjesztés a Balatonújlaki 
Gazdakör pénzügyi támogatási 
kérelmének elbírálásához 
 

A testület támogató döntésének megfelelően a 
szervezet részére nyújtott egyszeri 200 e Ft 
pénzügyi támogatás 2016. június 29-én átutalásra 
került. 

78/2016.(VI.20.) Előterjesztés a balatonújlaki 
063/1. és 78. hrsz-ú ingatlanok 
önkormányzati megvételéhez 
 

A képviselő-testület felhatalmazó rendelkezése 
alapján a képviselő-testület által meghatározott 
vételi ajánlatot tartalmazó jkv. kivonat a Kéthelyi 
Agro Kft. részére 2016. június 21-én megküldésre 
került. 

79/2016.(VI.20.) Előterjesztés a Balatonkeresztúr-
Balatonmáriafürdő Községek 
Polgárőr Egyesületének 
pénzügyi támogatási kérelmének 
elbíráláshoz 

A testület támogató döntésének megfelelően a 
szervezet részére nyújtott egyszeri 150 e Ft 
pénzügyi támogatás 2016. június 29-én átutalásra 
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 

Megjegyz
és 

1 
Temetési támogatás (Vass Ferenc 
Lászlóné) 

2016.05.10 3/2015.(II.24.) polgármester 

Hozzátartozó 
részére 
nyújtott 30 e 
Ft temetési 
támogatás 
2016. május 
10-én 
kifizetésre 
került. 

2 
Családalapítási támogatás 
(Domjánné Novák Anikó) 

2016.06.22 3/2015.(II.24.) polgármester 

Nevezett 
részére 
nyújtott 40 e 
Ft család-
alapítási 
támogatás 
2016. június 
28-án  
kifizetésre 
került. 

 
 

Határozati javaslat: 
 

Balatonújlak 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. 

 
 

      Felelős: Tüske Gáborné polgármester 
       Határidő: azonnal 
 

 
Balatonújlak, 2016. augusztus 5. 
 

Tüske Gáborné 
                                                                                           polgármester 


