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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. április 29-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. március 13-április 29.  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.március 13 és 

április 29. 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. április 24.  

 

 

                      Zsombok Lajos  

             polgármester 

 

 

Készítette:           Jóváhagyta: 

 

Bódis Attiláné 

főelőadó                                                                                   dr. Szatmári Ibolya  

                                                         jegyző 
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Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

(2014. március 13-április 29)  

 

 

Határozat száma Napirend Végrehajtás 

39/2014.(III.13.)  Beszámoló a hivatal 2013.évi 

munkájáról  

A képviselő-testület a beszámolót 

elfogadta.  

40/2014.(III.13.)  Ütemterv a temetők gondozásáról A testület az üzemeltető által benyújtott 

ütemtervet jóváhagyta.  

41/2014.(III.13.) Vizi-közmű rendszer 2014-

2016.évi beruházási felújitási terve 

A testület döntése megküldésre került.  

42/2014.(III.13.)  Sm. Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság támogatása  

Az összeg átutalása megtörtént, a 

megállapodás megkötésre került.  

43/2014. (III.13.)  Lengyeltóti Rendőrőrs üzemanyag 

támogatása  

Az összeg átutalás megtörtént, a 

megállapodás megkötésre került.  

44/2014.(III.13.)  Somogyiak Baráti Köre támogatása  A megítélt összeg utalásra került, az 

egyesület a Tóti Napok alkalmából történő 

kiállítás megrendezését felvállalta.  

45/2014.(III.13.)  Reménysugár Alapitvány 

támogatása 

A megitélt összeg utalásra került.  

46/2014.(III.13.)  Mosolygó Kórház támogatása A támogatás összege utalásra került.  

47/2014.(III.13.)  Somogyi Huszárok támogatása A megitélt összeg utalásra került.  

48/2014.(III.13.)  Lejárt határidejü határok 

végrehajtása, két ülés közötti 

A testület elfogadta a tájékoztatást.  

49/2014.(III.13.)  704 és 716 ingatlanok cseréje Sor került a  jognyilatkozat megtételére 

50/2014.(III.13.)  Vizi társulat telephelyének 

ingyenes tulajdonba vétele  

A testület döntése megküldésre került.  

51/2014.(III.13.)  DRV telep bérleti szerződése  A DRV értékbecslést követően ad 

tájékoztatást  a Jókai u.1.sz. alatti telephely 

vételére, illetve bérbeadására vonatkozóan. 

52/2014.(III.13.)  593 hrsz-ú területen napelem 

telepítés  

A pályázat benyújtása megtörtént  

53/2014.(III.13.) Kincsesládikó Alapitvány 

támogatása 

Az erdélyi adományút költségeire megítélt 

összeg átutalása megtörtént  

54/2014.(III,.13.) SzSzB bizottság megválasztása A bizottságok megválasztott tagjai a 

törvényi kötelezettségüknek eleget tettek 

55/2014.(III.13.)  Ápolási díj iránti kérelmek  Az ápolási díjak megállapításra kerültek 

56-

58/2014.(III.13.)  

Települési szilárd hulladék dij 

kedvezményt igénylők  

A rendeletben megállapított összeg az 

érintettek részére kifizetésre került. 

59-

61/2014.(III.13.) 

Lakásügyek A testület döntése az érintettek részére 

megküldésre került.  

64/2014.(IV.23.)  Térfigyelő rendszer bővítésére 

pályázat benyújtása 

A pályázat a testület döntése értelmében 

benyújtásra került.  

 

 

Átruházott hatáskörben hozott döntés: 

 

 

Bölcsődei felvétel:       4  fő felvételére került sor 
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Tájékoztató a polgármester két ülés között 

végzett tevékenységéről, valamint az átruházott 

hatáskörben hozott döntésekről 

 

 

2014. április 18.  Megbeszélést folytattam a falugondnoki autó közbeszerzése ügyében a 

polgármesterekkel. 

2014. április 25.  Fogadtam Göbölös Sándor szakmai főtanácsadót a START 

programmal kapcsolatban.  

2014. április 26.  A Belügyminisztériumban a sportcsarnok energetikai pályázatának 

aláírása ügyében jártam el.  

2014. április 27.  Megbeszélést folytattam Horváth Gyula RNÖ elnökkel. 

Kaposváron az Államkincstárnál az adósságkonszolidációs pályázati 

támogatás aláírása ügyében jártam el. 

2014. április 28.  Tabon a Dél-Nyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás 

Elnökségi ülésén vettem részt.  

2014. április 31.  Fonyódi Rendőrkapitányságon a Járási Egyeztető Fórumon vettem 

részt.  

2014. április 1.  A Szavazatszámláló Bizottság tagjainak eskütételére került sor. 

2014. április 8.  Megbeszélést folytattam Illés Károly Úrral földterület megvásárlása 

ügyében, valamint fogadtam Görgényi Andreát a KEOP 4.10. pályázat 

ügyében.  

2014. április 10.  Fogadtam Pfeifer Péter tűzoltó százados és munkatársát, valamint Geri 

Gábor, Kőhegyi György és Kovács Szabolcs Urakat a városban 

szerveződő önkéntes tűzoltóegyesület ügyében. 

2014. április 15.  Magyar Önkormányzatok Szövetsége által szervezett konferencián 

vettem részt Belecskán.  

2014. április 16.  Fogadtam Bors Arnold Urat a DRV Fonyódi üzemvezetőjét.  

2014. április 17.  Települési Önkormányzatok Szövetségének ülésén vettem részt 

Tabon. 

2014. április 22.  Megbeszélést folytattam Horváth Csabával a FERRO-FLEX Kft. 

ügyvezetőjével és munkatársával. 

Az egészségügyi alapellátás fejlesztésére vonatkozó pályázat ügyében 

egyeztettem a háziorvosokkal.  

 


