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JELENTÉS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL   

NYILVÁNOS ÜLÉS 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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

következő jelentést teszem: 
 

HHAATTÁÁRROOZZAATT    TTÁÁRRGGYY  MMEEGGJJEEGGYYZZÉÉSS  

15/2014. (II.13.) Pályázat benyújtása a 4/2014. (I.31.) BM 

rendelet alapján a Sport utcai edzőcsarnok 

felújítására 

A pályázat nem részesült támogatásban, Az 

önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatása pályázat keretén belül 

2015. június 9-ig ismételten benyújtásra kerül. 

48/2014 (III.04.) Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

támogatása 

A támogatási szerződés aláírása megtörtént. 

110/2014. (VI.19.) Pályázat benyújtása a DDOP-3.1.3/G-14 

kódszámú, az „Egészségügyi alapellátás 

fejlesztése” tárgyú pályázati felhívásra 

A pályázat 100%-os támogatottsággal 

35 392 275 forintot nyert. 

188/2014. (XI. 20.) Vízi közművek bérleti szerződésének 

módosítása 

A bérleti-üzemeltetési szerződés aláírásra került. 

192/2014. (XI. 20.) Kéményseprő-ipari közszolgáltató 

kiválasztása 

A közszolgáltatói szerződés aláírása megtörtént. 

218/2014. (XII.18.) Marcali Média Központ létrehozása A médiaközpont megalakítása megtörtént, az 

intézményvezetői pályázat kiírásra került 

[32/2015 (II.26.) és 80/2015 (IV.16.) 

határozatokkal] 

14/2015. (I.22.) Társulási megállapodás módosítása A társulási megállapodás aláírása megtörtént. 

41/2015. (II.26.) II. sz. gyermekorvosi körzet helyettesítéssel 

történő ellátása 

Szükséges szerződések megkötése és 

engedélyek beszerzése megtörtént. 

47/2015. (II.26.) Törvényességi javaslat utcanév 

változtatással kapcsolatosan 

A határidő meghosszabbítása, valamint a 

szükséges vélemények beszerzése után a Karikás 

Frigyes közterület elnevezés Karikásra 

módosult. 

49/2015. (II.26.) Marcali 3343/1 hrsz.  (Alkotmány u. 8.) 

előtt árok kialakítása 

A vázrajzok elkészültek, a telekalakítási kérelem 

benyújtásra került, a szerződés megkötése 

folyamatban van. 

63/2015. (IV.13.) Önkormányzatok rendkívüli szociális 

támogatása tárgyában pályázat benyújtása 

A pályázat benyújtása megtörtént. 

69/2015. (IV.16.) Együttműködési Megállapodás a Somogy 

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal 

Az Együttműködési Megállapodás aláírása 

megtörtént. 

97/2015. (V.06.) Pályázat benyújtása nyári 

gyermekétkeztetés támogatására 

A pályázat benyújtása megtörtént 
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Határozati javaslat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű 48/2014 (III.04.), 110/2014. (VI.19.), 

188/2014. (XI. 20.), 192/2014. (XI. 20.), 218/2014. (XII.18.), 14/2015. (I.22.), 41/2015. (II.26.), 47/2015. (II.26.), 

69/2015. (IV.16.), számú határozatok végrehajtásáról szóló jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a 15/2014. (II.13.), 49/2015. (II.26.), 63/2015. (IV.13.) és a 97/2015. (V.06.) számú 

határozatok végrehajtását továbbra is kísérje figyelemmel. 

 

Felelős: Dr. Sütő László, polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

           Dr. Sütő László sk. 

                polgármester 

 

 

Marcali, 2015. május 20. 


