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JELENTÉS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL   

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2017. FEBRUÁR 16-I ÜLÉSÉRE NYILVÁNOS ÜLÉS 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A feladatot meghatározó, illetve intézkedést tartalmazó képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról a következő jelentést 

teszem: 

 

HHAATTÁÁRROOZZAATT    TTÁÁRRGGYY  MMEEGGJJEEGGYYZZÉÉSS  

50/2016. (III.31.), 

133/2016.(VIII.11.), 

188/2016. (XI.24.) 

II. sz. gyermek háziorvosi körzet 

feladatellátása 

A körzetet a megkötött szerződés alapján jelenleg is 

a BANNA KKT látja el. 

89/2016. (IV.26.) Pályázat benyújtása önkormányzatok részére 

rendkívüli szociális támogatásra 

A pályázatot a 2015. évi beszámoló és a pályázati 

adatlap adattartalmának eltérése miatt benyújtani 

nem lehetett. 

91/2016. (IV.26.) Pályázat benyújtása önkormányzatok 

működőképességének megőrzésére szolgáló 

rendkívüli támogatásra 

A pályázat 100.000.000 forint támogatásban 

részesült. 

111/2016. (V.26.) Pályázat benyújtása a Marcali Közös 

Önkormányzati Hivatal akadálymentesítésére 

A pályázat benyújtása megtörtént, de forráshiányra 

hivatkozva nem részesült támogatásban. 

c Pályázat benyújtása a Marcali Arany János 

utca útfelújítási munkálataira 

 

A pályázat benyújtása megtörtént, de forráshiányra 

hivatkozva nem részesült támogatásban. 

113/2016. (V.26.) Pályázat benyújtása a Berzsenyi Dániel 

Gimnázium konyha infrastruktúra és 

eszközbeszerzésére 

A pályázat benyújtása megtörtént, de forráshiányra 

hivatkozva nem részesült támogatásban. 

132/2016. (VIII.11.) Pályázat benyújtása a Nemzeti Szabadidős – 

Egészség Sportpark Programban való 

részvételről 

A pályázat benyújtása megtörtént, de forráshiányra 

hivatkozva nem részesült támogatásban. 

144/2016. (IX.15.) Bursa Hungarica felsőoktatási 

ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozás. 

A csatlakozás és a pályázatok elbírálása megtörtént, 

45 tanuló részesül rendszeres támogatásban. 

187/2016. (XI.24.) Marcali Média Központ megszüntetése Az intézmény megszüntetése és az ezzel 

kapcsolatos egyéb kötelezettségek teljesítése 

megtörtént. 

 

Határozati javaslat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű 50/2016. (III.31.), 133/2016.(VIII.11.), 188/2016. (XI.24.) 

89/2016. (IV.26.), 91/2016. (IV.26,.), 111/2016. (V.26.), 112/2016. (V.26.) 113/2016. (V.26.), 132/2016. (VIII.11.), 144/2016. 

(IX.15., 187/2016. (XI.24.) számú határozatok végrehajtásáról szóló jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 

Felelős: Dr. Sütő László, polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

           Dr. Sütő László sk. 

                polgármester 

 

 

Marcali, 2017. február 13. 
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