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8. sz. előterjesztés

JELENTÉS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2022. MÁJUS 12-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE

32/2021. (IX.16.)
33/2021. (IX.16.)

Bursa
Hungarica
felsőoktatási
ösztöndíjpályázat kiírása
Szolgáltatói szerződés megkötése az
Élettér” Állat- és Természetvédő
Egyesülettel

39/2021. (IX.29.)

Somogy Megyei Kormányhivatal
szakmai segítségnyújtása intézményi
térítési díjas és szociális tárgyú
önkormányzati
rendeletekhez
kapcsolódóan

41/2021. (IX.29.)

A pályázati forráson elnyert összegen
felül
500.000,
forint
felhasználásának engedélyezése a
2022. október 16-i falunapra

45/2021. (X.28.)

47/2021. (X.28.)

48/2021. (X.28.)

49/2021. (X.28.)

A pályázat kiírása, majd elbírálása is
megtörtént.
A szerződés megkötése megtörtént,
jogszabályváltozás
miatt
tartalma
jelenleg felülvizsgálat alatt ál
A
segítségnyújtásban
foglaltak
figyelembevételével a helyi szociális
rendelet
módosítása
és
új
gyermekvédelmi rendelet megalkotása a
2021. szeptember 29-i képviselőtestületi ülésen megtörtént.
A falunapi rendezvény megvalósításával
és
elszámolásával
kapcsolatos
tájékoztatót a Képviselő-testület az
52/2021. (X.28.) számú határozatával
elfogadta.

Könyvtárellátási szerződés módosítása
A szerződés megkötése megtörtént.
a Takáts Gyula Megyei Könyvtárral
A szerződés megkötése Gelencsér
László egyéni vállalkozóval megtörtént,
Hómentesítési szerződés megkötése
a szolgáltatásról számla nem került
kiállításra.
Az
Önkormányzat
által
az
államháztartáson kívülre nyújtott
támogatásokról szóló 16/2013.(VIII.
Az összeg felhasználásáról a támogatott
29.) önkormányzati rendelet alapján
elszámolt.
50.000.- forint támogatás megítélése
Tóth Kálmán, a Sávoly Dalkör
képviselőjének kérelmére
háziorvosi és házi gyermekorvosi
ügyeleti ellátásra vonatkozó megbízási
A szerződés aláírása megtörtént, az
szerződés megkötése Emergency
ellátás biztosított
Service Egészségügyi Szolgáltató Kftvel

60/2021. (XI.24.)

64/021. (XI.24.)

123/2021.(XII.09.)

4/2022. (I.13.)
31/2022. (II.10.)

37/2022. (III.10.)

A nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó közszolgáltatási szerződés
megkötése
Mesztegnyő
Község
Önkormányzatával
Legfeljebb
500.000.forint
felhasználásának engedélyezése a
település
Mikulás-csomagjaira,
valamint a 62 év feletti idősek
ajándékcsomagjaira
„Sávoly
Község
Önkormányzata
részére
gyermekétkeztetési
szolgáltatás nyújtása 2022. évben”
pályázat elbírálása
Pályázat benyújtása szociális célú
tűzifa támogatásra
A Marcali V. sz. vegyes háziorvosi
körzet feladatellátási szerződésének
módosításáról
Pályázat kiírása a civil szervezetek,
helyi önszerveződő közösségek és a
magánszemélyek
számára
a
16/2013.(VIII. 29.) önkormányzati
rendelet alapján

A szerződés megkötése megtörtént,
majd az szolgáltató engedélyének
megszűnése miatt a szerződéstől Sávoly
Község Önkormányzatának el kellett
állnia, a szolgáltató kiválasztása jelenleg
is folyamatban van.
Az ajándékcsomagok beszerzése és
átadása megtörtént.
A szerződés megkötése az Atroplusz
Kft-vel
megtörtént,
az
ellátás
folyamatos.
A pályázat benyújtása megtörtént,
elbírálása még nem történt meg.
A módosított
megtörtént

szerződés

aláírása

A felhívás közzététele megtörtént.

Határozati javaslat
Sávoly Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló tájékoztatót, melyet az előterjesztésnek megfelelően, változatlan tartalommal elfogad.
Felelős: Schuller Tibor, polgármester
Határidő: azonnal
S á v o l y, 2022. május 6.

Schuller Tibor sk.
polgármester

