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Ügyiratszám: 2528 /2013.   

 

E l ő t e r j e s z t é s  

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2013. április 25 -én tartandó ülésére 

 

N a p i r e n d:  Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, két ülés  

   közötti tevékenységről és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 

    

E l ő a d ó:  Zsombok Lajos polgármester                      

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Mellékelem az önkormányzat által 2013. január és március közötti időszakban hozott, lejárt 

határidejű határozatai végrehajtásáról szóló; továbbá a két testületi ülés közötti 

tevékenységemről és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolómat. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolómat szíveskedjen megvitatni és 

elfogadni.  

 

Határozati javaslat 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 2013. 

január 25. és március 7. közötti üléseken hozott, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

szóló, továbbá a polgármester két testületi ülés közötti tevékenységéről és az átruházott 

hatáskörben hozott döntéseiről szóló beszámolót. 

 

Felelős: Zsombok Lajos polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

Lengyeltóti, 2013. április 15.     

 

 

                      Zsombok Lajos  

             polgármester 

 

 
Készítették:     Jóváhagyta: 

 

 

Böröndi Franciska    dr. Szatmári Ibolya  

aljegyző      jegyző 

 

 

 

Bódis Attiláné 

főelőadó 

 

 



 

 

 

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat 

(2013.január 25. – március 7.) 

 

Határozat 

száma 
Napirend Végrehajtás 

2/2013.(I.25.)  KIK Vagyonhasználati szerződéshez 

jognyilatkozat 

Elkészült, végrehajtva. 

3/2013.(I.25.)  Roma Nemzetiségi Önkormányzattal 

kötött megállapodás felülvizsgálata 

Elkészült, a megállapodás aláírása 

megtörtént. 

5/2013.(II.07.)  2013.évi költségvetés I.forduló A testület az előterjesztést 

megtárgyalta. 

6/2013.(II.07.)  Alapszolgáltatási Központ 2013.évi 

költségvetésének véleményezése 

A testület az előterjesztést 

megtárgyalta. 

7/2013.(II.07.)  Lengyeltóti Rendőrőrs üzemanyag 

támogatása 

Megállapodás megszövegezésre 

került, egyeztetésre és aláírásra vár 

tekintettel arra, hogy a rendőrség új 

járművet kap és annak az adatait kell 

szerepeltetni a megállapodásban. 

8/2013.(II.07.)  Térfigyelő rendszer kiépítése 

pályázat – vállalkozói szerződés 

Szerződés megkötésre, aláírásra 

került. 

9/2013.(II.07.)  Asztalitenisz  szakosztály kérelme a 

Sportcsarnok használatára 

Szakosztály értesítése megtörtént az 

engedélyezett Tornacsarnok 

használatról. 

10/2013.(II.07.) Somogyi Hírlap- Városi tükör 

megjelentetése 

A 2013. évben két alkalomra 

vonatkozó megjelenésre a 

megrendelés elküldésre került. 

11/2013.(II.07.)  Magyar Önkormányzatok 

Szövetségéhez való csatlakozás 

Belépési nyilatkozat aláírásra és 

elküldésre került. 

12/2013.(II.07.)  Siketek és Nagyothallók Sm-i 

Szervezetének anyagi támogatás 

kérelme 

Elutasításra került, értesítés 

megküldve. 

14/2013.(II.07.)  Kondor Sándorné l.tóti lakos 

haszonbérleti szerződés 

hosszabbítása 

Szerződés megkötésre került. 

15/2013.(II.07.)  Víziközművek tulajdonjogának 

átháramlásához kapcsolódó 

megállapodás 

A megállapodás a DRV Zrt-vel 

aláírásra került. 

16/2013.(II.07.)  Víziközmű rendszer gördülő 

fejlesztési terve  

A fejlesztési terv DRV Zrt. által 

történő elkészítésére vonatkozó 

felhatalmazás aláírásra került. 

17-

25/2013.(II.07.)  

Helyi hő- és villamosenergia-igény 

kielégítésére megújuló energia 

források pályázata  

A pályázat benyújtásra került, 

döntésre vár. 

33-

35/2013.(II.14.) 

Lengyeltóti Sportcsarnok energetikai 

pályázata 

A pályázat benyújtásra került, 

döntésre vár. 

36/2013.(II.14.) Véleményezés az általános iskolák 

felvételi körzetéről  

A testület az előterjesztést 

megtárgyalta, a döntés kivonata a 

Kormányhivatalnak megküldésre 

került. 

40/2013.(III.07.)  Középtávú tervezés A testület az előterjesztést 

megtárgyalta. 



41/2013.(III.07.)  Képviselők és az alpolgármester 

tiszteletdíja 

Az alpolgármester tiszteletdíja 

számfejtésre az Államkincstár felé 

megküldésre került, a képviselők és 

külső bizottsági tagok tiszteletdíja 

helyben történő számfejtését 

elvégeztük. 

42/2013.(III.07) Zsombok Lajos polgármester 

2013.évi illetménye 

A testület által elfogadott illetmény az 

Államkincstár felé számfejtésre 

megküldésre került. 

43/2013.(III.07.)  Törvényességi észrevétel közép- és 

hosszú távú vagyongazdálkodási 

tervre 

A testület a vagyongazdálkodási 

tervét elfogadta, a döntés kivonata a 

Kormányhivatal felé megküldésre 

került. 

44/2013.(III.07.)  Pénzügyi beszámoló a temetők 

üzemeltetéséről 

A testület a beszámolót elfogadta.  

45/2013.(III.07.)  Délnyugat-Balatoni Hulladékgazd. 

Társulás megállapodás módosítása 

A testület a módosítást jóváhagyta. A 

döntés kivonata megküldésre került a 

Balatonfenyvesi Polgármesteri 

Hivatalnak. 

46/2013.(III.07.)  Körforgalom kiépítés kiviteli 

terveinek elkészítése 

Telefonáthelyezési tervet 

megrendeltük, a közműegyeztetések 

megtörténtek. A létesítési engedélyre 

a VIZIG-hez benyújtva. 

47/2013.(III.07.)  Életmentő Gyermek- és Intenzív 

Alapítvány támogatási kérelme 

Elutasításra került, értesítés 

megküldve. 

48/2013.(III.07.)  Horváth János haszonbérleti 

szerződése 

A szerződés megkötésre került. 

50/2013.(III.07.)  Óvoda vezetői pályázat elbírálása  A határozott idejű vezetői megbízási 

szerződés aláírásra került. 

51/2013.(III.07.)  Alapszolgáltatási Központhoz 1 fő 

gondozói létszám engedélyezése  

A testület az előterjesztést 

megtárgyalta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Tájékoztató a polgármester két ülés között 

végzett tevékenységéről, valamint az átruházott 

hatáskörben hozott döntésekről 

 

 

 

 

 

2013. április 2.      Balatonfenyvesen a Dél-nyugat Balatoni 

       Hulladékgazdálkodási Társulás ülésén 

       vettem részt. 

 

2013. április 5.      Kaposvári Városházán tartott útfelújítási 

       projektnyitó napon vettem részt. 

 

2013. április 8.      Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egye- 

       sület ülésén vettem részt 

 

2013. április 9.      Magyar Önkormányzatok Szövetsége 

       Balatonlellén tartott értekezletén vettem 

       részt. 

 

2013. április 10.      Nemzeti Földalapkezelő Szervezet munka 

       társát Fekete Tibor Urat kerestem fel 

       Kaposváron a hivatalában. 

 

       Fogadtam Teveli László Urat a COOP. 

       Zrt. igazgatóját. 

 

2013. április 11.      Kaposváron a Somogy megyei polgár- 

       mesteri fórumon vettem részt. 

 

2013. április 12.      A Dél-nyugat Balatoni Hulladékgazdál- 

       kodási Társulás Elnökségi ülésén vettem 

       részt.  

 

2013. április 17.      Széchenyi Programiroda Tavaszi Konfe- 

       rencia-sorozat Kaposvári ülésén vettem 

       részt. 

 

Átruházott hatáskörben hozott döntések: 

 

 

Bölcsődei felvétel:     2 esetben 

Temetési segély:     2 esetben 15.000,-Ft/fő összegben 

 

 


