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Ügyiratszám: 2528-2 /2013.   

 

E l ő t e r j e s z t é s  

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2013. május 29-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.március 14  és április 25. 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. március 14. 

és április 25. 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. május 23.     

 

 

                      Zsombok Lajos  

             polgármester 

 

 

Készítette:           Jóváhagyta: 

 

Bódis Attiláné 

főelőadó                                                                                   dr. Szatmári Ibolya  

                                                         jegyző 
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Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

(2013.március 14-április 25)  

 

 

Határozat száma Napirend Végrehajtás 

60/2013.(III.14.)  L.tóti, Mohácsi hegyen lévő 3015/2 

hrsz. ingatlan megvásárlása  

A szerződéskötés megtörtént, a vételár 

eladó részére kifizetésre került.  

62/2013.(III.28.)  Beszámoló a hivatal 2012.évi 

munkájáról  

A képviselő-testület a beszámolót 

elfogadta. 

63/2013.(III.28.) 2013.évi Közbeszerzési Terv  Elfogadásra került.  

64/2013.(III.28.)  Városi Sportegyesület kérelme 

sportöltöző felújítás pályázati 

támogatás megelőlegezésére  

A támogatási szerződés megkötésre került. 

Az összeg utalása folyamatban van.  

65/2013.(III.28.)  Ördöngös Alapítvány pályázat 

előfinanszírozása  

Az alapítvány képviselőjével az 

előfinanszírozásra vonatkozó szerződés 

megkötésre került 

66/2013.(III.28.)  Állami tulajdonú ingatlan ingyenes 

tulajdonba vétele  

Az igénybejelentés megtörtént.  

67/2013.(III.28.)  TÁMOP 5.4.9.-11/1-2012 projekt 

helyszínének módosítása 

A támogatási szerződés megkötése után 

történik meg a helyszín módosítása.  

68/2013.(III.28.)  Lengyeltóti, Bajcsy Zs.u.608 

ingatlan megvásárlása 

Az ingatlan tulajdonosaival a megegyezés 

megtörtént. 

69/2013.(III.28.)  Ivóvízminőség-javító Társulás 

2013.évi BM önerő alapra 

támogatási kérelme 

A támogatási kérelem benyújtása került.  

 

70/2013.(III.28.)  MLSZ műfüves pályázata A nemleges válasz megküldésre került az 

MLSZ részére  

71/2013.(III.28.)  VODAFONE Mo. Zrt. bérleti 

szerződés módosítása  

A bérleti szerződés megkötésre került.  

72/2013.(III.28.)  Kiss Lajosné ingatlan felajánlása  Az ügy folyamatban van, előkészítés alatt 

áll a szerződés-kötés.  

73/2013.(III.28.)  Lengyeltóti, Zrínyi u.54.sz. romos 

épület bontása  

Az épület bontása megtörtént.  

74/2013.(III.28.)  Reménysugár alapítvány 

támogatási kérelme 

A nemleges válasz megküldésre került az 

alapítvány részére.  

75/2013.(III.28.)  Pályázat a 2013.évi lakossági víz és 

csatornaszolgáltatás támogatására  

A pályázat benyújtásra került.  

76/2013.(III.28.) 

zárt 

Lengyeltóti, Csokonai u.13/a. sz. 

alatti lakás bérleti szerződése 

A bérleti szerződés megkötésre került.  

77/2013.(III.28) 

zárt 

Ltóti, Kert u.1.sz. alatti bérlő 

lakbércsökkentési kérelme 

Bérlő részére a testületi döntés megküldésre 

került. 

78/2013.(III.28) 

zárt  

Kivételes méltányosságú ápolási 

díj iránti kérelem  

A testületi döntés kérelmező részére 

megküldésre került.  

79-

82/2013.(III.28.) 

zárt  

Települési szilárd hulladék 

szállítási díj kedvezményt igénylők 

kérelmének elbírálása  

A kedvezmények kifizetése előzetes 

értesítés alapján megtörtént.  

84-

85/2013.(IV.25.)  

Alapítványok, egyesületek 

beszámolója 

A testület elfogadta a beszámolókat.  

86/2013.(IV.25.)  2014.évi költségvetési koncepció  A testület jóváhagyta a koncepciót.  

87/2013.(IV.25) Intézkedési Terv végrehajtásáról 

tájékoztató 

A testület a tájékoztatót elfogadta.  

88/2013.(IV.25.)  2012.évi belső ellenőrzési 

tevékenységről tájékoztató  

A testület elfogadta a beszámolót.  
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89/2013.(IV.25.)  Szociális rendelet módosítása A testület által javasoltak beépítésre 

kerültek a rendeletbe. A rendelet 

megküldésre került a kistérség 

önkormányzatai részére a személyi térítési 

díjra vonatkozóan.  

90/2013.(IV.25.)  Beszámoló a 2012.évi Start 

programról  

A testület a beszámolót elfogadta.  

91/2013.(IV.25.)  Együttműködési megállapodás 

Startmunka közös lebonyolítására  

Az együttműködés az érintett 

önkormányzatokkal aláírása került.  

92/2013.(IV.25.)  Ingatlan vásárlás lengyeltóti 914 

hrsz-ú osztatlan közös tulajdonban 

A szerződés-kötés és a vételár kifizetése 

megtörtént.  

 

93/2013.(IV.25.) 

 

Dél-nyugat Balatoni 

Hulladékgazdálkodási Társulás 

tevékenységéről tájékoztató  

 

A testület a tájékoztatót elfogadta. További 

egyeztetésekre a héten kerül sor.  

94/2013.(IV.25.)  Kapos Volán 2013/2014 évi 

menetrend egyeztetése  

Az ülésen felvetett problémák a Volán 

részére megküldésre kerültek.  

95/2013.(IV.25.)  Hubertus Agáripari Bt. 

haszonbérleti ügye 

A bérleti szerződés megkötésre került. A 

számlázás visszamenőlegesen megtörtént.  

96/2013.(IV.25.)  Szent Erzsébet Gyermekalapítvány 

támogatási kérelme  

A 20.000,-Ft-os támogatás átutalásra került, 

az alapítvány a tiszteletjegyeket megküldte.  

98/2013.(IV.25.)  Bagó Zoltán bérleti ügye  A bérleti szerződés megkötésre került.  

99/2013.(IV.25.)  Sportcsarnok energetikai 

fejlesztésére pályázat benyújtása  

A pályázat benyújtásra került.  

100/2013.(IV.25.)  Bajcsy u.608 hrsz. ingatlan 

megvásárlása  

Folyamatban van az eladókkal a 

szerződéskötés.  

101/2013.(IV.25.) Kivételes méltányosságú ápolási 

díj megszüntetése  

Az ápolási díj megszüntetésre került.  

102/2013.(IV.25.)  Önkormányzati lakás iránti 

kérelem 

Kérelmező részére megküldésre került a 

döntés.  
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Tájékoztató a polgármester két ülés között 

végzett tevékenységéről, valamint az átruházott 

hatáskörben hozott döntésekről 

 

 

 

 

 

2013. április 26. Durdevac testvértelepülésünk meghívásának tettem eleget 

 

2013. április 29. Fogadtam a vízvári plébános urat és Vajda Gábor káplánt 

 a gyermekek nyári táboroztatásával kapcsolatban. 

 

2013. április 30. Somogyhatvanban a szociális piac létrehozásáról tartottam 

 tájékoztatót. 

 

2013. május 2. Somogyváron LEADER megbeszélésen vettem részt. 

 

2013. május 3. A szennyvízben érintett polgármesterekkel és a DRV. 

képviselőivel tartottunk megbeszélést. 

 

2013. május 13. Fogadtam a Széchenyi Programiroda munkatársát Vida Anitát, 

aki DDOP 3.1.3./D-11-2012-0001  azonosító számú (bölcsőde 

építés) projekt előrehaladását vizsgálandó látogatás 

lefolytatását végezte. 

 

2013. május 15. Jakab István Alelnök Úr meghívására a Parlament látogatásán 

vettünk részt. 

 

2013. május 16. A közgazdasági irodavezetővel Kaposváron tartott pénzügyi 

rendezvényen vettünk részt  

 

2013. május 17. A testület döntésének megfelelően aláírásra került a 914 hrsz-

ú osztatlan közös tulajdonú ingatlanrész megvásárlására 

vonatkozó szerződés (Herold Istvánné, Kerék László) 

 

2013. május 21. Balatonfenyvesen a Dél-nyugat Balatoni 

Hulladékgazdálkodási Társulás Elnökségi ülésén vettem részt. 

 

2013. május 23.  Jegyző Asszonnyal Mecseknádas polgármesterét dr. Wekler 

Ferenc Urat kerestük fel.  

 

2013. május 24. Balatonfenyvesen a Dél-nyugat Balatoni 

Hulladékgazdálkodási Társulás ülésén vettünk részt Jegyző 

Asszonnyal. 

 

 

Átruházott hatáskörben hozott döntések 

 

 Tulajdonosi hozzájárulás (közterület foglalás)     1 esetben 

 

 Köztemetésre 2 esetben került sor 168.224,-Ft, és 169.685,-Ft összegben  

  

 


