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Ügyiratszám: 2528-7/2013.   

 

E l ő t e r j e s z t é s  

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2013. november 28-án  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 a 2013. október 30-i ülés óta 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. október 30-i 

ülés óta 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. november 21. 

 

 

                      Zsombok Lajos  

             polgármester 

 

 

Készítette:           Jóváhagyta: 

 

Bódis Attiláné 

főelőadó                                                                                   dr. Szatmári Ibolya  

                                                         jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

(2013.október 30.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Határozat száma Napirend Végrehajtás 

207/2013.(X.30.) Lengyeltóti város közbiztonsági 

helyzete  

A testület a tájékoztatót tudomásul 

vette.  

 

208/2013. (X.30.) 

 

Közvilágítási rendszer korszerűsítése 

A pályázat előkészítése megtörtént. A 

hiányzó lámpatestek felszerelése 

ügyében a szükséges intézkedéseket 

megtettük.  

209/2013.(X.30.) Költségvetés III.negyedévi teljesítése A testület a tájékoztatót elfogadta. 

210/2013.(X.30.)  Közterületek filmforgatási célú 

igénybevétele  

A testület által meghatározott 

intervallum beépítésre került a 

rendeletbe.  

211/2013.(X.30.) Települési Értéktár Bizottság 

megalakulása 

A testület döntése megküldésre 

került.  

212/2013.(X.30.)  Ebédszállító autó vásárlása Az autó megvásárlásra került.  

213/2013.(X.30.) Óvodai SNI gyermekek ellátása  A testület döntése megküldésre került 

214-

217/2013.(X.30.) 

Állami tulajdonú földek megvásárlása és 

a Blasó Kft. vételi ajánlata 

A testület döntése az érintettek 

részére megküldésre került 

218-

225/2013.(X.30.)  

Alapitványok, Egyesületek működési 

támogatása 

A támogatásról szóló  

megállapodások megkötése 

megtörtént 

226/2013.(X.30.)  Könyvtárellátó Szolgáltató rendszer  A bevételek felhasználásának 

kidolgozása folyamatban van.  

227/2013.(X.30.)  Mammográfiás szűrés támogatása A testület döntésének megfelelően 

helyi vállalkozó árajánlata alapján a 

szerződés megkötésre került. 

229/2013.(X.30.)  Önkormányzati lakás iránti kérelem A testület döntése az érintett részére 

megküldésre került. 

230/2013.(X.30.)  Önkormányzati lakás lakbér és 

garázsbérleti díj beszámítása 

A testület döntése értelmében az 

összeg elengedésre került.  

231/2013.(X.30.)  Lengyeltóti, Zrinyi u.34.lakás kiutalása A szerződés kötés megtörtént.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tájékoztató a polgármester két ülés között 

végzett tevékenységéről, valamint az átruházott 

hatáskörben hozott döntésekről 

 

 

2013. november 5.    Fogadtam Szilágyi Györgyné a Panon-Safe 

   Kft. munkatársát a biztosítások ügyében 

 

   Megbeszélést folytattam Kovács Attila 

   Úrral a Telekom munkatársával az optikai      

                                                                                          kábel ügyében 

 

2013. november 6.   Megbeszélést folytattam a Balaton-Ker-Tész 

   Elnökével 

 

   Hulladékgazdálkodási társulás elnökségi   

                                                                                          ülésén vettem részt Balatonfenyvesen. 

 

2013. november 8.    Gödöllőn az önkormányzatok 2014.évi   

                                                                                          finanszírozásával kapcsolatos konferencián      

                                                                                          vettem részt Jegyző Asszonnyal  

 

2013. november 11.                                                          Dr. Nagy Gábor, MTA munkatársa 

        a kistérség polgármesterei részére        

                                                                                          vidékiségből adódó marganizálódás  

                                                                                   társadalmi, gazdasági, település/térségi   

                                                                                   összetevői, konfliktusai, okai és a feloldás   

                                                                                   kezelés lehetősége" címmel           

                                                                                   zárókonferenciát tartott 

 

2013. november 12.     Hulladékgazdálkodási Társulás ülésén  

       vettem részt Balatonfenyvesen 

 

2013. november 14.     Tabon hulladék elhelyezés ügyében tartott 

       megbeszélésen vettem részt. 

 

2013. november 16.     Városunk vendége volt Dr. Fazekas 

       Sándor vidékfejlesztési miniszter. 

 

2013. november 18.      A testülettel informális ülés keretében 

       átbeszéltük a november 28-i ülés anyagát. 

 

2013. november 19.     Balatonszabadiban tartott elnökségi ülésen  

       vettem részt  

 

2013. november 21.      Magyar Nemzeti Vagyonkezelő által  

       tartott fórumon vettem részt Kaposváron 

 

2013. november 22.     Területfejlesztési konferencián vettem  

         részt Kaposváron a Megyeházán 

 
                                                                 



 

 

 

Átruházott hatáskörben hozott döntések 

 

 

 

 

 

 Bölcsődei felvétel        2 fő 

 

 Temetési segély :                      1 esetben    15.000,-Ft  

 

 Köztemetés           1 esetben  179.390,-Ft  

 

 

 

  

 

 

 


