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TISZTELT SIÓJUTI LAKOSOK!

Tájékozatom Önöket, hogy a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet
1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről
szóló 2020. XII. törvényben foglaltakra, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján Siójut Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörét
gyakorolva a következő határozatokat hoztam az elmúlt időszakban:
1/2020. (IV. 29.) számú polgármesteri határozat: 9 fő siójuti kérelmező részére állapítottam meg
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § (1) bekezdés a)
pontja alapján Siójut Község Önkormányzata Képviselő-testületének Siójut Község Önkormányzata
által biztosítható települési támogatásokról, a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló
6/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 10. §-a szerint lakásfenntartási támogatást 2020. május
1-jétől 2020. december 31-éig terjedő időszakra.
2/2020. (IV. 30.) számú polgármesteri határozat: „Siójut Község belterületi csapadékvíz
elvezetési rendszerének korszerűsítése” című (projektazonosító: TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00011)
projekt megvalósítása körében, a meghívásos beszerzési eljárásban, a képviselő-testület tagjai
véleménye kikésére után, meghatároztam a meghívandó ajánlattévőket. (A meghívásos eljárásban
az ajánlattételi felhívás megküldésével fogom megkeresni az ajánlattevőket.)
3/2020. (V. 11.) számú polgármesteri határozat: 4 fő siójuti kérelmező részére állapítottam meg a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § (1) bekezdés a)
pontja alapján Siójut Község Önkormányzata Képviselő-testületének Siójut Község Önkormányzata
által biztosítható települési támogatásokról, a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló
6/2016. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 10. §-a szerint lakásfenntartási támogatást 2020. május
1-jétől 2020. december 31-éig terjedő időszakra.
4/2020. (V. 18.) számú polgármesteri határozat: Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (1) bekezdése alapján elfogadtam Siójut
Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programját a 2020-2025. időszakra vonatkozóan.
(Siójut Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja megtekinthető a honlapon.)
5/2020. (V. 28.) számú polgármesteri határozat: a Balaton Fejlesztési Tanács településfejlesztési
beruházások támogatására kiírt pályázatára benyújtott „48-as emlékmű és kerékpáros pihenőhely
kialakítása Siójuton” című projekt megvalósítása körében a meghívásos beszerzési eljárásban
meghívandó ajánlattévők meghatározása. (A meghívásos eljárásban az ajánlattételi felhívás
megküldésével fogom megkeresni az ajánlattevőket.)
6/2020. (V. 28.) számú polgármesteri határozat: Siójut településen a Trianoni emlékév miatti
emlékhely helyét a határozatom mellékletét képező térképmásolaton megjelölt helyen jelölöm ki.
Az emlékhely a siójuti 135 hrsz-ú önkormányzati út (Árpád utca) melletti kerül kijelölésre. Az
emlékhely kijelölése költségvetési forrást nem igényel.

7/2020. (VI. 10.) számú polgármesteri határozat: Siójut Község Önkormányzata a 2020. évi
lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár
felé.
8/2020. (VI. 10.) számú polgármesteri határozat: A pénzkezelés rendje, fókuszálva a működési
kiadásokra” című, 2018. évre vonatkozó belső ellenőrzési jelentés elfogadása. Az intézkedési
tervben meghatározott feladatok ellátása folyamatos a feltárt hiányosságok javítása érdekében.
9/2020. (VI. 15.) számú polgármesteri határozat: Siójut Község Önkormányzata indulni kíván a
2020. évi Magyar Falu Program kertében meghirdetett „Közterület karbantartást célzó
eszközbeszerzés” című pályázaton, ezért megbízom a Pályázat EUrópa Kft.-t (1097 Budapest, Thaly
Kálmán u. 39., képviseli Pintér Zoltán cégvezető), hogy a pályázat benyújtása során a pályázatírói,
projektmenedzseri és a kötelező nyilvánosság biztosításához szükséges feladatokat ellássa.
A pályázati támogatás intenzitása 100 %, a pályázat előfinanszírozott, ezért Siójut Község
Önkormányzata pályázatának támogatása (támogatási szerződéskötés) esetén költségvetési forrást
(önrészt) nem igényel.
10/2020. (VI. 15.) számú polgármesteri határozat: Határidőben a Siójutért Faluszépítő Egyesület
(8652 Siójut, Kossuth L. u. 14. adószáma: 18771307-1-14, képviseli: Berta László elnök) nyújtott
be érvényes pályázatot, ezért Siójut Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésében a civil
szervezetek részére elkülönített keretből a következő támogatásban részesítem:
Siójutért Faluszépítő Egyesület (8652 Siójut, Kossuth L. u. 14. adószáma: 18771307-1-14,
képviseli: Berta László elnök)
1 000 000,- Ft, azaz egymillió forint
Siójut, 2020. június 18.
Balassáné Ujvári Zsuzsanna sk.
polgármester
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