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Ügyiratszám: K/1974/1/2019.         1. számú előterjesztés 
 

TÁJÉKOZTATÓ A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL   
NYILVÁNOS ÜLÉS 

 
Határozat 

száma 
Tárgy Megjegyzés 

46/2019.(VI.17.) Előterjesztés a Festetics Kristóf 
Általános Iskola Szülői 
Szervezetének pénzügyi támogatási 
kérelme elbírálásához 

A testület támogatás nyújtásáról szóló 
döntésének megfelelően a szervezet részére a 
30 e Ft egyszeri támogatás 2019. június 19-én 
kifizetésre került. 

47/2019.(VI.17.) Előterjesztés a Mozgáskorlátozottak 
Somogy megyeri Szervezete Marcali 
Körzeti Csoportja pénzügyi 
támogatási kérelme elbírálásához 

A testület támogatás nyújtásáról szóló 
döntésének megfelelően a szervezet részére a 
10 e Ft egyszeri támogatás 2019. június 25-én 
kifizetésre került. 

48/2019.(VI.17.) Előterjesztés a 2019. évi lakossági 
ivóvíz- és csatornaszolgáltatás 
támogatás igényléséhez 

A testület döntésének megfelelően a pályázat 
2019.06.27-én benyújtásra került. 

50/2019.(VII.08.) Előterjesztés „Fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés” című TOP-
3.1.1-15 -SO1-2016-00005 kódszámú 
pályázat visszavonásához 

A testület döntésének megfelelően a projekt 
elszámolható költségeire teljesített kifizetések 
visszafizetésére 72.330 Ft-ot az Önkormányzat 
2019. évi költségvetésének általános tartaléka 
terhére, 2019.08.07-én átutalásra került 
Mesztegnyő Község Önkormányzatra részére.

 

54/2019.(VII.22.) Előterjesztés a szociális célú 
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 
kiegészítő támogatás igényléséhez 
 

A testület szociális tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó pályázat benyújtásáról szóló 
döntésének megfelelően a pályázat 2019. július 
30-án a kincstár részére elektronikusan és 
postai úton is megküldésre került. 

 

55/2019.(VII.22.) Előterjesztés TOP-2.1.3-15 
„Települési környezetvédelmi 
infrastruktúra-fejlesztések" pályázat 
benyújtásához 

A testület a TOP-2.1.3-15 „Települési 
környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések " 
pályázat benyújtásáról szóló döntésének 
megfelelően a pályázat 2019. augusztus 1-én a 
kincstár részére elektronikusan és postai úton is 
megküldésre 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 
(Vajainé Lukács Edit) 

2019.05.03 3/2015.(II.24.) polgármester

Nevezett részére nyújtott 30 
e Ft temetési támogatás 
2019. május 7-én kifizetésre 
került. 

2 
Temetési támogatás 
(Kovács János József) 

2019.05.03 3/2015.(II.24.) polgármester

Nevezett részére nyújtott 30 
e Ft temetési támogatás 
2019. május 7-én kifizetésre 
került. 
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3 
Temetési támogatás 
(VargaTünde) 

2019.05.17 3/2015.(II.24.) polgármester

Nevezett részére nyújtott 30 
e Ft temetési támogatás 
2019. május 30-án 
kifizetésre került. 

4 
Temetési támogatás 
(Lengyel Péterné) 

2019.06.17 3/2015.(II.24.) polgármester

Nevezett részére nyújtott 30 
e Ft temetési támogatás 
2019. június 25-én 
kifizetésre került. 

 
Határozati javaslat 

 
Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta 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, 2019. augusztus 12.  
Tüske Gáborné 

                                                                                            polgármester 


