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E l ő t e r j e s z t é s  

a képviselő-testület 2015. november 5.-i ülésére 

 

 

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

a.) Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 

 A 91/2015. (VIII. 24.) önkormányzati határozat alapján pályázatot nyújtottunk be a 

települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására. A 

pályázat elbírálása még folyamatban van. 

 A 92/2015. (VIII. 24.) önkormányzati határozat alapján a község hivatalos 

weboldalának fejlesztése folyamatban van. 

 A 93/2015. (VIII. 24.) önkormányzati határozat alapján a község 2005-2020 közötti 

időszakra vonatkozó környezetvédelmi programjának készítése folyamatban van. 

 A 96/2015. (IX. 16.) önkormányzati határozat alapján a Hulladékgazdálkodási 

Közszolgáltatási Szerződés aláírásra került. 

 A 101/2015. (IX. 16.) önkormányzati határozatnak alapján pályázatot nyújtottunk be 

szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra. Az önkormányzat 

2.076.450 Ft, azaz 109 m
3 

támogatást nyert, a 186 m
3 

igénnyel szemben. 

 A 104/2015. (IX. 16.) önkormányzati határozatnak megfelelően az idősek-napi 

rendezvény megtartásra került.  

 A 105/2015. (IX. 16.) önkormányzati határozat alapján a Beleg Külterület 029/2 

helyrajzi számú ingatlan 2/32-ed tulajdoni hányaddal bíró tulajdonosát kiértesítettük, 

hogy az önkormányzat a felajánlott hányadot nem fogadja el. 

 A 116/2015. (X. 12.) önkormányzati határozatnak megfelelően a háziorvosi feladat-

ellátási szerződés aláírása folyamatban van. 

 A 117/2015. (X. 12.) önkormányzati határozatnak megfelelően a szociális célú 

tüzelőanyagot (kemény tűzifát) a Sefag Erdészeti és Faipari Zrt.-től rendeli meg az 

önkormányzat. 

 A 118/2015. (X. 12.) önkormányzati határozat alapján a szociális ellátásokról szóló 

önkormányzati rendelet módosítása megtörtént, a rendelet-tervezet a 2015. november 

5.-i ülésre beterjesztésre került. 

 A 119/2015. (X. 12.) önkormányzati határozat alapján a helyi adókról szóló 

önkormányzati rendelet módosítása megtörtént, a rendelet-tervezet a 2015. november 

5.-i ülésre beterjesztésre került. 
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Határozati javaslat: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének    /2015. (XI. 5.) 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. (XI. 5.) 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. október 26. 

 

 Tamás Csaba 

 polgármester 


