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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. szeptember 25-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.augusztus 28-szeptember 25. 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. augusztus 28-

szeptember 25. 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. szeptember 18. 

 

 

                      Zsombok Lajos  

             polgármester 

 

 

Készítette:           Jóváhagyta: 

 

Bódis Attiláné 

főelőadó                                                                                   dr. Szatmári Ibolya  

                                                         jegyző 
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Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

(2014. augusztus 28-szeptember 25.)  

 

 

Határozat száma Napirend Végrehajtás 

146/2014.(VIII.28.) Adósságot keletkeztető ügyletek 

bemutatása  

A Magyar Államkincstár rendszerébe 

feltöltésre került 

147/2014.(VIII.28.)  START program megállapodás A megállapodás aláírása megtörtént 

148/2014.(VIII.28.) Ügyvédi meghatalmazás AVE 

Zöldfok ügyében  

Az ügyvédi meghatalmazás elküldésre 

került  

149/2014.(VIII.28.)  Tatárvári út geodéziai kitűzése A geodéziai kitűzés megtörtént 

150/2014.(VIII.28.)  Tagi kölcsön biztosítása a 

Pogányvölgyi Tanuszoda részére 

Az összeg átutalása megtörtént 

152/2014.(VIII.28.) Viziközmű rendszer gördülő 

fejlesztési terve 

A testület döntése megküldésre került a 

DRV. részére 

153/2014.(VIII.28.) Lengyeltóti mentőállomás 

támogatási kérelme 

A megállapított összeg átutalásra került  

154/2014.(VIII.28.) Légrádi Miklós haszonbérleti 

szerződése 

A szerződés megkötésre került.  

155/2014.(VIII.28.) Lengyeltóti Sportcsarnok 

energetikai pályázata  

A pályázat szeptember 22-én kerül 

benyújtásra 

156/2014.(VIII.28.)  Diófesztivál programja  Elfogadásra került 

157/2014.(VIII.28.) Városi Tükör megjelentetése  A kiadvány megjelent, az összeg átutalásra 

került.  

158/2014.(VIII.28.)  Kisebbségi Önk. választás 

Szavazatszámláló Bizottság 

megválasztása  

A bizottsági tagok eskütétele megtörtént. 

159/2014.(VIII.28.)  Lengyeltóti 716 és 718 ingatlanok 

megvásárlása  

Az ingatlanokkal kapcsolatos 

megállapodás megkötése folyamatban van  

160/2014.(VIII.28.)  Ápolási dij iránti kérelem A testület döntése az érintett részére 

megküldésre került, a folyósítás 

megtörtént 

161/2014.(VIII.28.)  Szilárd hulladék szállítási dij 

kedvezmények megállapitása 

Az érintettek részére megküldésre került a 

döntés a kifizetésre szeptember 19-én 

kerül sor 

 

162/2014.(VIII.28.)  Önkormányzati lakás iránti 

kérelem 

A testület döntése megküldésre került 

kérelmező részére  

163/2014.(VIII.28.)  Ápolási dij megszüntetése  A testület döntése megküldésre került 

164/2014.(VIII.28.)  VARESE szerviz telepengedély 

ügye 

A testület döntése megküldésre került  

 

 

 

 

 

Átruházott hatáskörben hozott döntés: 

 

 

Bölcsődei felvétel:       7 fő felvételére került sor 

temetési segély:           1 fő/17.000,-Ft 

köztemetés:                              1 esetben 177.813,-Ft  

összegben 
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Tájékoztató a polgármester két ülés között 

végzett tevékenységéről, valamint az átruházott 

hatáskörben hozott döntésekről 

 

 
2014. szeptember 1. A Fodor András iskola tanévnyitó ünnepségén vettem részt 

2014.szeptember 4.  A DRV telepen napelemes rendszerének átadásán vettem részt 

2014. szeptember 5-8 Farkaslakai testvértelepülésünk meghívásának tettem eleget 

2014.szeptember 10.  A közvilágítás energiatakarékos átalakítása ügyében megbeszélést folytattam 

Budapesten az Első Magyar Önkormányzati Vagyon és Adósságkezelő Kft. 

vezetőjével. 

2014.szeptember 12. Megbeszélést folytattam a Somogy Megyei Kormányhivatalnál dr. 

Neszményi Zsolt kormánymegbízott Úrral 

Délután Horváth Jánost és feleségét köszöntöttem 50. házassági 

évfordulójukon 

2014.szeptember 16.  Fogadtam Görgényi Andreát a DRV energetikai lezárása ügyében  

2014. szeptember 17.  Somogy Megyei Tervezéskoordinációs Testület ülésén vettem részt 

2014. szeptember 18.  Lengyeltóti és Környéke Ívóvízminőség-javító Társulás ülésén vettem részt 

 


