
Beleg Község Polgármesterétől 
7543. Beleg, Kossuth utca 97. Tel./fax: 82/385454  
E-mail: hivatal@beleg.hu 

E l ő t e r j e s z t é s  
a képviselő-testület 2014. szeptember 15.-i ülésére 

 
 
Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés közti tevékenységről. 

a.) Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 

• Az 48/2014. (V.26.) önkormányzati határozattal biztosította a testület a fedezetet a 
saját forrást is igénylő 2014 évi közfoglalkoztatáshoz. 

• Az 50/2014. (V.26.) önkormányzati határozattal jóváhagytuk a szilárd hulladék 
gyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződést. 

• Az 52/2014. (V.26.) önkormányzati határozattal a 2014/2015-ös nevelési évben 
indítható óvodai csoportok számát egyben határoztuk meg. Engedélyeztük a 
maximális (25 fő) létszám 20 %-kal történő túllépését. 

• Az 54/2014. (V.26.) önkormányzati határozattal a Művelődési Ház felújítására kötött 
szerződés módosításához járultunk hozzá, a befejezési határidőt 2014. június 30.-ában 
határozva meg. 

• Az 56/2014. (VI.23.) önkormányzati határozattal – a megelőző vonatkozó határozat 
egyidejű visszavonása mellett - jóváhagytuk a szilárd hulladék gyűjtésére vonatkozó, 
módosított közszolgáltatási szerződést. 

• Az 57/2014. (VI.23.) önkormányzati határozat alapján vállalkozó közreműködésével 
biztosítottuk a nyári gyermekétkeztetést.  

• Az 59/2014. (VIII.25.) önkormányzati határozattal a választási bizottságok tagjait 
választottuk meg. A bizottságok megalakultak, tisztségviselőiket megválasztották, a 
Helyi Választási Bizottság folyamatosan végzi a jelöltek nyilvántartásba-vételével 
kapcsolatos teendőket. 

• A 60, 61 és 62/2014. (VIII.25.) önkormányzati határozatokkal a vízi-közmű 15 éves 
gördülő fejlesztési tervét fogadtuk el, arról az üzemeltetőt értesítettük. 

Határozati javaslat: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (IX.15.) önkormányzati 
határozata a lejárt határidejű határozatokról.   

A képviselő-testület az előterjesztés szerinti lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló jelentést a további jelentési kötelezettség egyidejű 
megszüntetésével elfogadja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 
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b.) Két ülés közti tevékenység: 

Az ülésen szóban kerül előterjesztésre. 

Határozati javaslat: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (IX.15.) önkormányzati 
határozata a két ülés közti tevékenységről.   

A képviselő-testület a két ülés közti tevékenységről szóló beszámolót tudomásul veszi. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 

Beleg, 2014. szeptember 10. 

 
 Tamás Csaba 
 polgármester 


