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JELENTÉS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL  

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. DECEMBER 17-I SOROS NYILVÁNOS ÜLÉSÁRE 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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

jelentést teszem: 

 

HHAATTÁÁRROOZZAATT    TTÁÁRRGGYY  MMEEGGJJEEGGYYZZÉÉSS  

15/2014. (II.13.) 

120/2015. (V.28.) 

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 ismételten 

benyújtásra került, nem nyert támogatást. 

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

előtt árok kialakítása 

A földhivatali átvezetés megtörtént, az ingatlan az 

önkormányzat tulajdonába került, erről a GAMESZ 

Szervezetet a Hivatal ügyintézője írásban 

tájékoztatta. 

63/2015. (IV.13.) 

153/2015. (VII.23.) 

Önkormányzatok rendkívüli szociális 

támogatása tárgyában pályázat 

benyújtása 

Az önkormányzat a pályázaton I. körben 9.207.403,- 

forint támogatást nyert, majd II. körben ismét 

benyújtotta a pályázatot, ahol 1.382.920,- forintot 

ítéltek meg számára. 

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

gyermekétkeztetés támogatására 

Az önkormányzat sikeresen pályázott, az 1.382.920,-  

 forint támogatási összeg elszámolása megtörtént. A 

nyári gyermekétkeztetésben naponta átlagosan 59 

gyermek vett részt. 

98/2015. (V.06.) A gyermekétkeztetés feltételeit javító 

fejlesztések támogatására kiírt pályázat 

benyújtása 

A pályázat forráshiányra hivatkozva nem nyert 

támogatást. 

115/2015. (V.28.) Pályázat benyújtása az 

önkormányzatok működőképességének 

megőrzésére szolgáló rendkívüli 

támogatása tárgyában 

Az önkormányzat a pályázaton 32.152.975,- forint 

támogatást nyert. 

119/2015. (V.28.) Pályázat benyújtása önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatására (Marcali Közös 

Önkormányzati Hivatal 

akadálymentesítése) 

A pályázat forráshiányra hivatkozva nem nyert 

támogatást. 

121/2015. (V.28.) Pályázat benyújtása önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatására (Arany János utca 

felújítása) 

A pályázat forráshiányra hivatkozva nem nyert 

támogatást. 

133/2015. (VI.18.) Helyi Esélyegyenlőségi program 

felülvizsgálatának szükségesség 

A program felülvizsgálata megtörtén, a képviselő- 

testület a 228/2015. (XI.19.) számú határozatával 

elfogadta. 

139/2015. (VI.18.) Maroshévíz és Marcali közötti testvér-

települési megállapodás megerősítése 

 

A megállapodás aláírása, megerősítése megtörtént. 
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146/2015. (VII.07.) pályázat benyújtásáról a lakossági 

ivóvíz és csatornaszolgáltatás 

támogatásának igényléséhez 

Az önkormányzat a pályázaton 426.700,- forint 

támogatást nyert. 

180/2015. (IX.10.) Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 

történő csatlakozásról 

A csatlakozás, majd a beérkezett tanulói pályázatok 

elbírálása megtörtént, 2016-ban 54 tanuló részesül 

összesen 1.374.000,- forint támogatásban 

197/2015. (X.06.) Pályázat benyújtása műfüves 

futballpálya létesítésével kapcsolatosan 

A pályázat benyújtása megtörtént, azt a Magyar 

Labdarúgó Szövetség befogadta. 

 

Határozati javaslat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű 15/2014. (II.13.), 120/2015. (V.28.), 49/2015. 

(II.26.), 63/2015. (IV.13.), 153/2015. (VII.23.), 97/2015. (V.06.), 98/2015. (V.06.), 115/2015. (V.28.), 119/2015. 

(V.28.), 121/2015. (V.28.), 133/2015. (VI.18.) 139/2015. (VI.18.), 146/2015. (VII.07.), 180/2015. (IX.10.), számú 

határozatok végrehajtásáról szóló jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 

Felkéri a polgármestert, hogy a 197/2015. (X.06.) számú határozat végrehajtását továbbra is kísérje figyelemmel. 

 

Felelős: Dr. Sütő László, polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

           Dr. Sütő László sk. 

                polgármester 

 

 

Marcali, 2015. december 14. 


