
Beleg Község Polgármesterétől 
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E l ő t e r j e s z t é s  
a képviselő-testület 2015. február 10.-i ülésére 

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

a.) Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 

• A 131/2014. (XI.27.) önkormányzati határozat alapján a Bursa Hungarica ösztöndíj 
támogatásban részesítetteket a döntésről tájékoztattuk. 

• A 142/2014. (XII.22.) önkormányzati határozat alapján a fellebbezés elbírálásáról az 
ügyfelet értesítettük. 

• A 111/2014. (XI.3.), a 124/2014. (XI.27.) és a 125/2014. (XI.27.) önkormányzati 
határozatok alapján a vízi-közmű vagyonértékelését elvégeztettük, azt a DRV Zrt-nek 
megküldtük, az üzemeltetési szerződés aláírásra került. 

• A 126/2014. (XI.27.) önkormányzati határozatnak megfelelően az I-Audit Pénzügyi 
Ellenőrző és Tanácsadó Kft-vel a 2014 évre tervezett belső ellenőrzést elvégeztettük, a 
2015. évi belső ellenőrzési tervet elfogadtuk, a megállapodást megkötöttük. A 2014. 
évi belső ellenőrzési jelentést a beszámolóval együtt az áprilisi testületi ülés elé 
terjesztjük. 

• A 133/2014. (XII.22.) önkormányzati határozattal a Rinyamenti Kistérség Többcélú 
Önkormányzati Társulása Társulási Megállapodásának módosítását hagytuk jóvá, a 
döntésről a tanács elnökét tájékoztattuk. 

• A 134/2014. (XII.22.) önkormányzati határozat alapján a DRV Zrt közgyűlésével 
kapcsolatos szavazatot írásban leadtuk. 

• A 135/2014. (XII.22.) önkormányzati határozat alapján 40.000 Ft-ért értékesítettük a 6 
db feleslegessé vált szelektív hulladékgyűjtő edényt. 

• A 136 és a 137/2014. (XII.22.) önkormányzati határozatokkal döntöttünk a BIOKOM 
Nonprofit Kft-ben lévő üzletrész értékesítéséről. A testületi felhatalmazás alapján a 
szerződést aláírtuk, a jóváhagyást a Mecsek-Dráva projekt keretében megvalósult 
létesítményekre, eszközökre vagyonkezelői jog létesítéséhez megadtuk. 

• A 139/2014. (XII.22.) önkormányzati határozat alapján Hulladékgazdálkodási 
Közszolgáltatási Szerződés módosítását aláírtuk. 

• A 140/2014. (XII.22.) önkormányzati határozat alapján a tulajdonosi és közútkezelői 
hozzájárulást megadtuk a Visnye- Beleg közötti optikai hálózat kiépítéséhez. 
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Határozati javaslat: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (II.10.) 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 

b.) Két ülés közti tevékenység: 

Az ülésen szóban kerül előterjesztésre. 

Határozati javaslat: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. (II.10.) 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, 2015. január 29. 

 Tamás Csaba 
 polgármester


