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Ügyiratszám: 2240/2014.   

 

E l ő t e r j e s z t é s  

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2014. március 13-i 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 2014. január 30-február 26. 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 2014. január 30 és 

február 26. 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, 2014. március 4. 

 

 

                      Zsombok Lajos  

             polgármester 

 

 

Készítette:           Jóváhagyta: 

 

Bódis Attiláné 

főelőadó                                                                                   dr. Szatmári Ibolya  

                                                         jegyző 
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Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

(2014. január 30-2014. február 26) 

 

 

Határozat száma Napirend Végrehajtás 

2/2014.(I.30.) Közös önkormányzati hivatal 

költségvetése  

Az önkormányzatok a közös önkormányzati 

hivatal költségvetését jóváhagyták. 

3/2014.(I.30.)  START munka közös 

lebonyolításához fizetendő 

hozzájárulás  

Az önkormányzatok a költségeket 

jóváhagyták.  

4/2014.(I.30.)  Szociális szövetkezet alakítása A pályázat első szakasza nem az 

elvárásaink szerint alakult.  A II-III.projekt 

elbírálása áprilisban várható.  

6/2014. (I.30.)  Költségvetés előzetes tárgyalása. Az előzetes számításokat a testület 

jóváhagyta. 

7/2014. (I.30.) Alapszolgálat költségvetése A testület előzetes jóváhagyta az intézmény 

költségvetését.  

8/2014. (I.30.)  Kenyér Endréné beszámolója  A testület az üzemeltetéssel kapcsolatos 

beszámolót elfogadta a március havi ülésén 

tárgyalja a 2014.évi ütemtervet.  

9/2014.(I.30.)  Beszámoló az alapszolgáltatási 

központ 2013.évi munkájáról 

A testület a beszámolót elfogadta.  

10/2014.(I.30.)  Müvelődési Ház 2014.évi 

Munkaterve.  

A testület a Munkatervet jóváhagyta.  

11/2014. (I.30.)  Tóti Napok program-tervezete  A testület a programmal előzetesen egyetért 

12/2014.(I.30.)  2014.évi Munkaterv A testület a 2014.évi Munkatervet 

jóváhagyta.  

13/2014.(I.30.)  Bagó Zoltán ingatlan bérbevétele A bérlővel a szerződés megkötésre került 

14/2014.(I.30.)  Dáki Györgyné ingatlan ügye A haszonbérleti szerződés aláírásra került  

15/2014.(I.30.)  Roma Nemzetiségi 

Önkormányzattal megállapodás 

felülvizsgálata  

A módosítások átvezetésre kerültek a 

megállapodáson.  

16/2014.(I.30.)  Roma Önk. kölcsönkérelme A testület az előterjesztést levette a 

napirendről.  

17/2014.( I.30.)  Siketek és Nagyothallók támogatás 

kérelme 

A testület nemleges döntése megküldésre 

került a szervezet részére 

18/2014.(I.30.)  Szemem Fénye Alapitvány kérelme A testület nemleges döntése megküldésre 

került a szervezet részére. 

19/2014.(I.30.)  Vakok és Gyengénlátók támogatási 

kérelme 

A testület nemleges döntése megküldésre 

került a szervezet részére  

20/2014. (I.30.)  Városi Művelődési Ház szerepe a 

kampány időszakában  

A testület döntése megküldésre került az 

intézmény részére és a honlapra is 

feltöltésre került.  

21/2014.(I.30.)  Lungo Drom támogatás iránti 

kérelme. 

A testület nemleges döntése megküldésre 

került a szervezet részére 

22/2014.(I.30.)  Minoritas Egyesület kérelme A testület döntése megküldésre került a 

szervezet részére a megítélt támogatás a 

nagyszülő számlájára utalásra került.  

23/2014.(I.30.)  Bem u.2-4 ingatlan elővásárlási 

jogáról való lemondás 

A testület döntése megküldésre került a 

Dél-Dunántúli Takarék Szövetkezeti 

Hitelintézet részére  

24/2014.(I.30.) Ápolási díj iránti kérelem  Az ápolási díj 2014. január 23. napjától 

megállapításra került. 
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25-

29/2014.(I.30.)  

Önkormányzati lakásügyek  A testület döntése a bérlők részére 

megküldésre került.  

30/2014.(I.30.)  Csokonai u.1.sz. alatti ingatlan 

bérleti szerződése 

A szerződés meghosszabbításáról szóló 

megállapodás aláírásra került.  

32/2014.(II.12.)  Sportcsarnok energetikai 

fejlesztésének pályázata  

A pályázat benyújtásra került.  

33/2014.(II.12.)  2014.évi lakossági víz és 

csatornaszolgáltatás támogatása 

Az állami támogatás igénylése benyújtásra 

került.  

34/2014.(II.12.)  Iskolák felvételi körzete A testület döntése megküldésre került a 

Kormányhivatal részére  

35/2014.(II.12.)  Bem u.2 és Csokonai u.6. 

ingatlanok felújítása  

Az épületek felújítása megkezdődött.  

37/2014.(II.24.)  Pályázat konszolidációban nem 

részesült önkormányzatok részére 

A pályázat benyújtásra került.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Átruházott hatáskörben hozott döntés: 

 

 

Bölcsődei felvétel:       11 eset 

 

Köztemetés: 1 esetben        169.000,-Ft összegben 
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Tájékoztató a polgármester két ülés között 

végzett tevékenységéről, valamint az átruházott 

hatáskörben hozott döntésekről 

 

 

 

 

 

2014. február 5.   Somogy megye 2014-2020. közötti fejlesztési 

projektjének a Müvelődési Házban tartott Fórumán 

vettem részt 

 

 

2014. február  11.  Háziorvosokkal folytattam megbeszélést a 

költségfelosztásról. 

 

2014. február 12.  Kistérségi ülésen vettem részt. 

 Helyszíni bejáráson voltam az érintett hatóságokkal. 

 Képviselő-testületi ülésen vettem részt. 

 

2014. február 14.  Önkormányzatok közmű tulajdonközösségének ülésén 

vettem részt.  

 

2014. február 17.  Fogadtam Vitay Gábor Urat a megváltozott 

munkaképességűek foglalkoztatása ügyében. 

 

2014. február 20.  Hévizen vetőmagtermesztés ügyében folytattunk 

Jegyző Asszonnyal tárgyalást dr. Tanai Jenőnével. 

  

 

2014. február 21.  Fogadtam Marics Mariannát a Bölcsőde vezetőjét.  

 

2014. február 24.  Dél-nyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás 

Elnökségi ülésén vettem részt. 

 

2014. február 26.  A falugondnoki busz beszerzésével kapcsolatban 

egyeztetést folytattunk az érintett polgármesterekkel.  

 

2014. február 27-28.  Fodor Napon és a Dispután vettem részt.  

 

 

 

 


