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Ügyiratszám: 2528-4 /2013.   

 

E l ő t e r j e s z t é s  

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2013. július 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. június 25-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. június 25-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. július 19. 

 

 

                      Zsombok Lajos  

             polgármester 

 

 

Készítette:           Jóváhagyta: 

 

Bódis Attiláné 

főelőadó                                                                                   dr. Szatmári Ibolya  

                                                         jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

(2013.június 27-i ülés) 

  

 

 

 

Határozat száma Napirend Végrehajtás 

132/2013.(VI.27.)  Települési Esélyegyenlőségi 

Program  

A testület jóváhagyta a Programot. HEP 

fórum megalakítása folyamatban van.  

133/2013.(VI.27.)  Tájékoztató a folyamatban lévő 

pályázatokról  

Jóváhagyta a testület. 

134/2013.(VI.27.)  Regionális Közszolgáltatói 

Hulladékgazdálkodási Terv  

Elfogadásra került.  

135/2013.(VI.27.)  ZÖÖD Kft. megvásárlásához való 

hozzájárulás  

Az összeg átutalása megtörtént.  

 

136/2013.(VI.27.)  Hulladékgazdálkodási Társulás 

részére működési hozzájárulás 

biztosítása  

A működési hozzájárulás átutalásra került.  

137/2013.(VI.27.)  Polgármester helyettesítése a 

Hulladékgazdálkodási Társulásban  

A helyettesítésre vonatkozó határozat 

megküldésre került.  

138/2013.(VI.27.)  AVE Zöldfok ügye  A testület tudomásul vette a tájékoztatást. 

139/2013.(VI.27.)  Óvoda SZMSZ és Házirend Elfogadásra került.  

140/2013.(VI.27.)  Állami tulajdonú ingatlan ingyenes 

tulajdonba vétele  

Az igény benyújtása megtörtént a 

Nemzeti Földalap Kezelő Szervezetnek.  

141/2013.(VI:27.)  TÖOSZ kérelme árvízzel sújtott 

települések megsegítésére 

Az összeg átutalásra került.  

142/2013.(VI.27.)  Hubertus Bt. haszonbérleti ügye A testületi döntés megküldése megtörtént.  

143/2013.(VI.27.)  Magyar Vakok és Gyengénlátók 

Szervezetének anyagi támogatása 

A testületi döntés megküldésre került.  

145/2013.(VI.27.)  Térfigyelő rendszer üzemeltetésére 

megállapodás a rendőrséggel  

A megállapodás megkötése folyamatban 

van.  

146/2013.(VI.27.)  Csoportos beszerzési eljárás 

villamos energia beszerzésére 

A csatlakozási szerződés megkötése 

folyamatban van.  

147/2013.(VI.27.)  Kollektor és BB. Bau kft. kérelme az 

SE számára  

A testületi döntés megküldésre került.  

 

 

 

 

 



Tájékoztató a polgármester két ülés között 

végzett tevékenységéről, valamint az átruházott 

hatáskörben hozott döntésekről 

 

 

 

2013. június 2.   Fogadtam Csorba Tibor Urat a DRV. munkatársát 

 

 

 

2013. június 5.   Balatonfenyvesen a Dél-nyugat Balatoni    

                                                                             Hulladékgazdálkodási Társulás Elnökségi ülésén  

                                                                             vettem részt.  

 

 

 

2013. június 11.                            Balatongyöngye Vidékfejlesztési Egyesület közgyű- 

                                                                             lésén vettem részt Somogybabodon. 

 

2013. július 19.   Dél-nyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás 

  ülésén vettem részt.  

 

 

 

 

 

 

Átruházott hatáskörben hozott döntések 

 

 

 Tulajdonosi hozzájárulás (közterület foglalás)     2 esetben 

 

 Bölcsődei felvétel        2 esetben  

 

 Temetési segély (15.000,-Ft/fő)      2 esetben   

  

 

 


