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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. május 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. április 29- május 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. április 29-

május 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. május 21. 

 

 

                      Zsombok Lajos  

             polgármester 

 

 

Készítette:           Jóváhagyta: 

 

Bódis Attiláné 

főelőadó                                                                                   dr. Szatmári Ibolya  

                                                         jegyző 
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Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

(2014. április 29.)  

 

 

Határozat száma Napirend Végrehajtás 

67-

68/2014.(IV.29.)  

Alapítványok,egyesületek 

beszámolója 

A testület a beszámolókat tudomásul vette.  

69/2014.(IV.29.) Szociális gyermekétkeztetési 

pályázat 

A pályázat benyújtásra került.  

70/2014.(IV.29.) Belső ellenőrzési tevékenységről 

beszámoló 

A testület a beszámolót elfogadta. 

71/2014.(IV.29.)  DRV. részére ügyfélszolgálati 

iroda biztosítása 

A testület döntése megküldésre került a 

DRV. részére  

72/2014. (IV.29.) Gyócsi László kiadványainak 

támogatása  

A testület döntése megküldésre került az író 

részére, az összeg átutalása megtörtént. 

73/2014.(IV.29.)  Városi Tükör megjelentetése A testület döntése megküldésre került a 

kiadó részére.  

74/2014.(IV.29.) Thai-boksz Egyesület támogatása A megítélt összeg az egyesület részére 

átutalásra került.  

76/2014.(IV.29.)  Ápolási díj iránti kérelem. A testület elutasító döntése megküldésre 

került kérelmező részére. 

77/2014.(IV.29.)  Önkormányzati lakás iránti 

kérelem. 

A testület döntése megküldésre került 

kérelmező részére.  

78/2014.(IV.29.)  L.tóti, Szent E.tér 1/a. sz. alatti 

lakás kiutalása 

A lakásbérleti szerződés megkötésre került.  

 

 

 

Átruházott hatáskörben hozott döntés : nem volt.  

 

 

Tájékoztató a polgármester két ülés között 

végzett tevékenységéről, valamint az átruházott 

hatáskörben hozott döntésekről 

 

 

2014.május 7.  Somogy megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ által szervezett 

egyeztető tárgyaláson vettem részt.  

2014. május 13.  Budapesten Tavaszi Noémi festőművésszel folytattam megbeszélést a 

Tóti Napok kiállítási anyaga ügyében. 

2014. május 14.  Somogy megyei Önkormányzat Gazdasági Ágazati Munkacsoport 

egyeztető tárgyalásán vettem részt.  

2014. május 16.  Dél-nyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás ülésén vettem 

részt Tabon. 

2014. május 19.  Balatonfüreden az „Önkormányzati fejlesztések figyelemmel kísérése” 

c. regionális konferencián vettem részt.  

2014. május 20.  Fogadtam Baum Attila Urat az Országos Foglalkoztatási Központ Dél-

Dunántúli Regionális Iroda programvezetőjét.  

 


