
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 2016. április 28.-i ülésére 

 

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

a.) Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 

 A 32/2016. (II. 11.) önkormányzati határozat alapján Sipőcz Zoltán adóügyi 

dolgozónak az adóbehajtási jutalom átutalásra került. 

 A 36/2016. (II. 12.) önkormányzati határozatnak megfelelően a képviselői 

tiszteletdíjakra vonatkozó önkormányzati rendelet módosítása megtörtént. 

 A 37/2016. (II. 12.) önkormányzati határozat alapján az önkormányzat 2016. évi 

költségvetése elfogadásra került. 

 A 38/2016. (II. 12.) önkormányzati határozat alapján a Viridis-Pannónia 

Hulladékgazdálkodási Kft-vel a szerződésmódosítást a polgármester aláírta. 

 A 46/2016. (II. 12.) önkormányzati határozatnak megfelelően a Belegi Pitypang 

Óvodára vonatkozóan az óvodai beíratás időpontját közzétettük a honlapon és a 

hirdetőtáblán is. 

 A 47/2016. (II. 12.) önkormányzati határozat alapján Haász Ágotával a megbízási 

szerződést megkötöttük. 

 Az 50/2016. (II. 25.) önkormányzati határozatnak megfelelően a temetőben a kövezett 

út elkészült. 

 Az 54/2016. (III. 10.) önkormányzati határozat alapján a gyermekétkeztetésre 

vonatkozó megállapodás aláírásra került. 

 Az 56/2016. (III. 10.) önkormányzati határozatnak megfelelően a nemleges 

közbeszerzési tervet a honlapra feltettük. 

 Az 57/2016. (III. 10.) önkormányzati határozat alapján az óvoda felvételi körzetét, 

valamint az óvoda nyitvatartási rendjét a honlapon közzétettük. 

 Az 58/2016. (III. 10.) önkormányzati határozatnak megfelelően az önkormányzat 

tulajdonában lévő víziközmű vagyon értékének átvezetése a számviteli nyilvántartásba 

folyamatban van. 
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Határozati javaslat: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének    /2016. (IV. 28.) 

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 /2016. (IV. 28.) 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, 2016. április 20. 

 

 

        Tamás Csaba 

                            polgármester 


