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TÁJÉKOZTATÓ A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL   
NYILVÁNOS ÜLÉS 

 
Határozat száma Tárgy Megjegyzés 

29/2020.(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 költség-  
vetésébe beépítésre került, melyet a képviselő-
testület 2020. február 13-i ülésén tárgyalt és 
változatlan tartalommal elfogadott. 

33/2020.(II.10.)  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 11-én kelt 
levéllel értesítésre került.    

34/2020.(II.10.) Előterjesztés a Balatonújlaki 
Gazdakör pénzügyi támogatási 
kérelmének elbírálásához 

A testület támogatás nyújtásáról szóló döntésének 
megfelelően a szervezet részére nyújtott egyszeri 
400 e Ft pénzügyi támogatás 2020. február 25-én 
átutalásra került. 

36/2020.(II.10.) Előterjesztés a Balatonújlak, Ifjúsági 
Házhoz kültéri lépcső készítésére 
vállalkozó kiválasztásához 

A testület döntésének megfelelően Horváth Tibor 
vállalkozóval a szerződés 2020. február 14-én 
aláírásra került. A lépcső elkészült a vállalkozói  
díj 2020. május 21-én kifizetésre került. 

39/2020.(III.04.) Előterjesztés a Balatonkeresztúr- 
Balatonmáriafürdő-Balatonújlak 
Községek Polgárőr Egyesülete 
pénzügyi támogatási kérelme 
elbírálásához  

A testület támogatás nyújtásáról szóló döntésének 
megfelelően a szervezet részére nyújtott egyszeri 
700 e Ft pénzügyi támogatás 2020. március 11-én 
átutalásra került. 

40/2020.(III.04.) Előterjesztés a Segítő Szívvel, Jó 
szándékkal Közhasznú Alapítvány 
pénzügyi támogatási kérelmének 
elbírálásához 

A testület támogatás nyújtásáról szóló döntésének 
megfelelően a szervezet részére nyújtott egyszeri 
20 e Ft pénzügyi támogatás 2020. március 25-én 
átutalásra 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 
(Szücs Lászlóné) 2020.01.33 3/2015.(II.24.) polgármester 

Nevezett részére nyújtott 30 e Ft 
temetési támogatás 2020. február 
6-án kifizetésre került. 

2 Temetési támogatás 
(Horváth Lajosné) 2020.02.24 3/2015.(II.24.) polgármester 

Nevezett részére nyújtott 30 e Ft 
temetési támogatás 2020. március 
18-án kifizetésre került. 

3 Temetési támogatás 
(Bozsó Ferencné) 2020.03.19 3/2015.(II.24.) polgármester 

Nevezett részére nyújtott 30 e Ft 
temetési támogatás 2020. március 
20-án kifizetésre került. 
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4 Temetési támogatás 
(Varga Gézáné) 2020.06.12 3/2015.(II.24.) polgármester 

Nevezett részére nyújtott 30 e Ft 
temetési támogatás 2020. június 
18-án kifizetésre került. 

5 Köztemetés (Orsós 
Renáta) 2020.04.03 3/2015.(II.24.) polgármester 

A köztemetés költsége - 66.065 
Ft összegben – 2020. április 9-én 
a kifizetésre került a temetkezési 
vállalkozás részére. 

6 Családalapítási támogatás 
(Mika Laura) 2020.04.03 3/2015.(II.24.) polgármester 

Nevezett részére nyújtott 40 e Ft 
temetési támogatás 2020. április 
9-én kifizetésre került. 

 
 

Határozati javaslat 
 

Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a lejárt határidejű                         
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően változatlan  
tartalommal elfogadta. 

 
       Felelős: Vimmer István polgármester 
        Határidő: azonnal 

 
Balatonújlak, 2020. június 22.                                                        Vimmer István                                                                                                                                
                                                                                                            polgármester 
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