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Ügyiratszám: 2528-3 /2013.   

 

E l ő t e r j e s z t é s  

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2013. június 27-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.május 29-i ülésen hozott, lejárt határidejű határozatok 

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. május 29-i 

ülésen 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. június 20. 

 

 

                      Zsombok Lajos  

             polgármester 

 

 

Készítette:           Jóváhagyta: 

 

Bódis Attiláné 

főelőadó                                                                                   dr. Szatmári Ibolya  

                                                         jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

(2013.május 29-i ülés)  

 

 

 

Határozat 

száma 

Napirend Végrehajtás 

104/2013.(V.29.)  Beszámoló a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok ellátásáról  

A testület döntése megküldésre került a 

Somogy Megyei Szociális és Gyámhivatal 

részére.  

105/2013.(V.29.)  Védőnői szolgálat költségtérítésének 

felülvizsgálata  

A képviselő-testület döntéséről az érintett 

körzet tájékoztatása megtörtént.  

106/2013.(V.29.)  Kincsem Óvoda konyha bérleti díja A testület jóváhagyta.  

107/2013.(V.29.)  Társulási Megállapodás módosítása A megállapodás módosítása elfogadásra 

került.  

108-

115/2013.(V.29.)  

Alapítványok, egyesületek működési 

támogatása  

Az érintett szervezetekkel az 

együttműködési megállapodás aláírásra 

került, az összegek utalása folyamatban 

van.  

117/2013.(V.29.)  Tóti Napok programja  A képviselő-testület jóváhagyta.  

118/2013.(V.29.)  Dél-nyugat Balatoni 

Hulladékgazdálkodási Társulás 

tevékenysége  

Az AVE részére a képviselő-testület 

döntése megküldésre került.  

119/2013.(V.29.) Bölcsőde pótmunkáihoz saját forrás 

biztosítása 

A pótmunka igény benyújtásra került, 

bírálat alatt áll.  

120/2013.(V.29.)  LEADER pályázatok benyújtása  A pályázatok benyújtásra kerültek.  

121/2013.(V.29.)  Somogy megyei Közgyűlés által 

alapított kitüntetésekre javaslat 

A kitüntető címekre való javaslatok 

határideje: 2013. augusztus 9.  

122/2013.(V.29.)  Lengyeltóti, Csokonai u.1. sz. alatti 

ingatlan bérleti szerződése  

A testület döntésének megfelelően, 

megtörtént a befizetés.  

123-

130/2013.(V.26.)  

Kitüntető címek adományozása  Az érintett személyek kiértesítése 

megtörtént.  

 

 

 

 

 

 

 



Tájékoztató a polgármester két ülés között 

végzett tevékenységéről, valamint az átruházott 

hatáskörben hozott döntésekről 

 

 

 

 

 

2013. június 3-4-5    Farkaslaka testvértelepülésünk 

    meghívásának tettem eleget. 

 

2013. június 11.    Balatonfenyvesen a Dél-nyugat 

    Balatoni Hulladékgazdálkodási 

    Társulás elnökségi ülésén vettem részt 

 

    Megbeszélést folytattam Nikl Katalin- 

    nal a Vizitársulat Ügyvezetőjével. 

 

2013. június 12.     Fogadtam Kajtán Tamás Urat a  

    Lengyeltótiban tartandó edzőtábor 

    részleteinek megbeszélése miatt. 

 

2013. június 13.     Fogadtam Vajda Gábor káplánt. 

 

2013. június 14.     Szabadságon voltam. 

 

2013. június 15.     50. házassági évfordulót  

köszöntöttem. 

 

Tóti Napokkal kapcsolatos meg- 

beszélésen vettem részt. 

 

2013. június 19.      Dél-nyugat Balatoni Hulladékgazdál- 

        kodási Társulás ülésén vettem részt 

        Tabon. 

        Iskola évzáró ünnepségén vettem részt 

  

 

Átruházott hatáskörben hozott döntések 

 

 

 Tulajdonosi hozzájárulás (közterület foglalás)     3 esetben 

 

 Bölcsődei felvétel        2 esetben  

 

 Temetési segély (15.000,-Ft)       1 esetben   

  

 

 


