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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. június 26-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. május 29-június 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. május 29-

június 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. június 20. 

 

 

                      Zsombok Lajos  

             polgármester 

 

 

Készítette:           Jóváhagyta: 

 

Bódis Attiláné 

főelőadó                                                                                   dr. Szatmári Ibolya  

                                                         jegyző 
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Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

(2014.május 29-június 26.)  

 

 

Határozat száma Napirend Végrehajtás 

80-

81/2014.(V.29) 

Gyermekvédelmi beszámoló  A testület döntésének megfelelően jelzéssel 

éltünk a Kormányhivatalhoz. A szociális 

kerekasztal ülésére június 25-én kerül sor. 

82/2014.(V.29.) Művelődési Ház Alapító Okirat 

módosítása 

 

 

Az alapító okiratok kincstári bejegyzésének 

előkészítése folyamatban van 
83/2014.(V.29.)  Közös Önkormányzati Hivatal 

Alapító Okirat módositása  

83/2014.(V.29.)  Kincsem Óvoda Alapító Okirat 

módosítása  

84/2014.(V.29.)  Helyi Építési Szabályzat 

módosítása 

A vállalkozóval a megállapodás megkötése 

folyamatban van.  

86/2014.(V.29.)  SZMSZ módosítás kormányzati 

funkciók meghatározása 

A kormányzati funkciók a rendeletbe 

beépítésre kerültek. 

87/2014.(V.29.)  Kincsem Óvoda konyhája bérleti 

díjának felülvizsgálata  

A testület döntése megküldésre került az 

intézmények részére 

88/2014.(V.29.) Nyugdíjas Egyesület támogatási 

kérelme 

A testület által megítélt összeg átutalásra 

került. 

89/2014.(V.29.) Bölcsőde nyári bezárása A testület döntése megküldésre került az 

intézmény részére.  

90/2014.(V.29.)  Könyvtárellátó Szolgáltató 

Rendszer 

A testület döntésének megfelelően a 

Megállapodás kiegészítésre került.  

91/2014.(V.29.)  Tóti Napok programja A városnapi meghívók elkészültek.  

93/2014.(V.29.)  Alapszolgáltatási Központ 

működési engedély módosítása 

A június 20-án tartandó kistérségi ülést 

követően a működési engedély 

módosításának ténye megküldésre kerül a 

Sm. Kormányhivatal részére 

94/2014.(V.29.)  Körforgalmú csomópontban ivóviz 

vezeték kiváltásának terve 

A vállalkozó megbízása a tervek 

elkészítésére megtörtént. 

95/2014.(V.29.)  Egészségügyi alapellátás 

fejlesztése pályázat 

A pályázat előkészítése folyamatban van.  

96/2014.(V.29.)  Ápolási díj iránti kérelem A testület döntése megküldésre került 

kérelmező részére 

97/2014.(V.29.)  Hulladékszállítási dij kedvezmény A testület döntése megküldésre került 

kérelmező részére, a kifizetés megtörtént 

98/2014.(V.29.)  Smart Value megállapodás 

felülvizsgálata 

A testület döntése megküldésre került. 

99/2014.(V.29.) L.tóti, Kossuth u. ingatlanok 

értékbecslése 

Az értékbecslés folyamatban van 

 

100/2014.(V.29.)  

Megyei kitüntető címek 

adományozása 

A testület döntése megküldésre került a 

Somogy Megyei Közgyűlés Elnökének 

101-

108/2014.(V.29.) 

Kitüntető címek adományozása A kitüntettek értesítése megtörtént, az 

oklevelek elkészültek 

109/2014.(V.29.)  L.tóti, Zrinyi u.12. ingatlan 

felújítása 

A testület döntése megküldésre került 

kérelmező részére.  
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Átruházott hatáskörben hozott döntés: 

 

 

Bölcsődei felvétel:       2 fő felvételére került sor 

temetési segély:           1 fő/17.000,-Ft 

köztemetés:                              1 esetben 102.364,-Ft  

összegben 

 

közterület foglalási engedély       2 fő részére (gyümölcs és               

                                                                                                          virág árusítás) 

 

 

 

 

 

Tájékoztató a polgármester két ülés között 

végzett tevékenységéről, valamint az átruházott 

hatáskörben hozott döntésekről 

 

 

2014. május 30. Pedagógus Napon vettem részt. 

2014. június 4.  Kaposváron a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség ülésén 

vettem részt. 

2014. június 6.  Kincsem Óvoda ballagási ünnepségén vettem részt.  

2014. június 13.  Kaposváron a Területfejlesztési Munkacsoport ülésén vettem részt.  

2014. június 20.  Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás és Ivóvízminőségjavító- 

Társulás ülését hívtam össze.  

 


