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Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról   

Sávoly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. november 24-i nyilvános ülésére 

 

 

33/2021. (IX.16.) 

Szolgáltatói szerződés megkötése az 

Élettér” Állat- és Természetvédő 

Egyesülettel 

A 2021. szeptember 30. napján kötött 

szerződés jogszabályváltozás miatti 

felülvizsgálata megtörtént, az új szerződést 

a képviselő-testület az 58/2022. (VI.16.) 

határozattal elfogadta, a szerződéskötés 

megtörtént. 

4/2022. (I.13.) 

Pályázat benyújtása szociális célú tűzifa 

támogatásra 

 

A pályázat elbírálása megtörtént, a 

támogatói döntés alapján a támogatásból - 
1.244.600 Ft - 56 m3 tűzifa vásárlására 

nyílik lehetőség. 

 

46/2022. (V.12.) 

az önkormányzatok működőképességének 

megőrzésére szolgáló rendkívüli 

támogatására vonatkozó pályázat 

benyújtásáról (REKI pályázat) 

 

A pályázat elbírálása megtörtént, Sávoly 

Község Önkormányzata 2.478.921 Ft 

támogatásban részesült. 

 

50/2022. (V.12.) 

Tóth Kálmán pályázatának elbírálása (a 

civil szervezetek, helyi önszerveződő 

közösségek és a magánszemélyek számára 

kiírt, 50/2022. (V.12.) határozattal 

jóváhagyott pályázati felhívásra 

beérkezett pályázat) 

A pályázó 50.000 Ft támogatásban 

részesült, a szerződéskötés megtörtént. 

57/2022. (VI.16.) 

Kiválás a Mecsek-Dráva Regionális 

Szilárdhulladék Kezelő Rendszer 

Létrehozását Célzó Önkormányzati 

Társulásból 

A 2022. december 31. napjával történő 

kiválás folyamatban van.  

66/2022. (VII.20.) 

Integrált Közösségi Színtér 

(Agroturisztikai Központ) szolgáltatási 

tervének jóváhagyása 

A szolgáltatási terv közzététele a savoly.hu-

n megtörtént, helyben kihelyezésre került. 

72/2022. (VIII.30.) 

a sávolyi melegítőkonyha bérlésére 

vonatkozó szerződés módosítása és 

megszüntetése, valamint döntés a 

melegítőkonyha működtetésének 

átvételéről 

A szerződés megszüntetése 2022.09.30. 

napjával, a melegítőkonyha működtetésének 

2022.10.01. napjával történő átvétele 

megtörtént. 

77/2022. (IX.22.) 

Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz 

történő csatlakozás 

Az ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozás 

megtörtént. A felhívás közzétételre került, 

új pályázó nem volt. 

79/2022. (IX.22.) 

a Sávoly, Kossuth u. 4. szám alatti 

önkormányzati tulajdonú ingatlan 

bérbeadása 

Az ingatlan bérbeadására vonatkozó 

szerződés aláírásra került. 



80/2022. (IX.22.) 

a Sávoly, Rákóczi u. 21. szám alatti 

önkormányzati tulajdonú ingatlan 

bérbeadása 

Az ingatlan bérbeadására vonatkozó 

szerződés aláírásra került. 

81/2022. (IX.22.) 
munkavállaló felvétele konyhai és egyéb 

önkormányzati feladatok ellátására 

A munkavállaló felvétele napi 6 órában, 

2022. december 31. napjáig megtörtént. 

88/2022. (X.13.) Hómentesítési szerződés megkötése 
A szerződés Gelencsér László egyéni 

vállalkozóval megkötésre került. 

 

 

 

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 

 

 

Sávoly, 2022. november 14. 

 

 

  

                       Schuller Tibor sk. 

                                                                                          polgármester 


