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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. november 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. szeptember 25-november 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.szeptember 

25-november 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. november 20. 

 

 

                      Zsombok Lajos  

             polgármester 

 

 

Készítette:           Jóváhagyta: 

 

Bódis Attiláné 

főelőadó                                                                                   dr. Szatmári Ibolya  

                                                         jegyző 
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Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

(2014. szeptember 25-november 26)  

 

 

Határozat száma Napirend Végrehajtás 

166/2014.(IX.25.) A képviselő-testület négy éves működési 

tevékenysége  

A képviselő-testület a tájékoztatót 

elfogadta. 

167/2014.(IX.25.) Tájékoztató a folyamatban lévő 

pályázatokról  

A testület a tájékoztatót elfogadta.  

168/2014.(IX.25.) 2014.évi költségvetés I.félévi teljesítése A testület a teljesítésről szóló tájékoztatót 

elfogadta.  

169/2014.(IX.25.) Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez 

való csatlakozás  

A csatlakozási nyilatkozat az Emberi 

Erőforrás Támogatáskezelőhöz 

megküldésre került.  

170/2014.(IX.25.) Rendkívüli támogatási igény benyújtása 

(ÖNHIKI)  

A pályázat elbírálás alatt van.  

171/2014.(IX.25.)  Kincsem Óvoda munkaterve A testület a munkatervet elfogadta.  

173-

181/2014.(IX.25) 

Alapitványok, egyesületek működési 

támogatása  

A jóváhagyott összegek átutalásra kerültek, 

a 

támogatási szerződések megkötése 

megtörtént  

182/2014.(IX.25.)  Támogatási hitel 

felvétele.(tanyagondnoki autó)  

A hitel felvétele folyamatban van.  

183/2014.(IX.25.)  LÁZ Alapitvány alapitó okiratának 

módosítása 

A alapitó okirat módosítása megtörtént.  

184/2014.(IX.25.)  Szociális célú tüzifa-pályázat 

önrészének biztosítása 

A pályázat elbírálása megtörtént.  

186-

201.(2014.(X.22.) 

Alakuló ülés  Az elfogadott határozok végrehajtása 

megtörtént, a rendeletekbe a testület 

döntése beépítésre került.  

   

 

 

Átruházott hatáskörben hozott döntés: 

 

 

 

 

 temetési segély 3 fő részére    17.000,-Ft/fő 

 köztemetés 1 esetben     167.500,-Ft összegben 

 3 fő esetében bölcsődei felvétel  
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Tájékoztató a polgármester két ülés között 

végzett tevékenységéről, valamint az átruházott 

hatáskörben hozott döntésekről 

 

 

2014. október 2.  Kaposváron a Vármegye házán tartott értekezleten vettem részt.  

2014. október 3.  SKC. Consulting Üzemcsarnok átadásán vettem részt.  

2014. október 7. Hulladékgazdálkodási társulás ülésén vettem részt Balatonfenyvesen. 

2014.október 10.  Lengyeltóti és Környéke Ivóvizminőség-javító program szerződés 

aláírására került sor 

2014.október 22. A képviselő-testület alakuló ülést tartott.  

2014.október 29. Területi Munkacsoport ülésén vettem részt Kaposváron.  

2014. november 3.  Az uszoda használatával kapcsolatban megbeszélést folytatattam 

Gazdagné Fulmer Judit igazgatóval.  

2014. november 6.  Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás alakuló ülést tartott.  

2014.november 7. Szabadságon voltam  

2014.november 10. Megbeszélést folytattam az orvosokkal a takarítás ügyében.  

2014.november 12.  Fogadtam Rédey József Urat az Emergency Kft. vezetőjét a 2015.évi 

ügyeleti ellátás ügyében.  

2014.november 17.  A belügyminisztérium munkatársát fogadtam a közmunkaprogrammal 

kapcsolatosan.  

2014. november 18.  A Pogányvölgyi Tanuszoda Kft. Alapító Okiratának módosítása 

ügyében Jegyző Asszonnyal felkerestük dr. Liszkai Péter ügyvéd Urat. 

Informális ülés keretében a képviselő-testülettel egyeztettem a testületi 

ülés napirendi pontjait.  

2014. november 19.  A biztosítások ügyében fogadtam Szilágyi Györgynét.  

2014. november 20.  Nemzeti Közszolgálati Egyetem Helyi közösségi akadémiák hálózata 

rendezvényén vettem részt a Lengyeltóti Művelődési Házban.   

 


