
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. december 19.-i ülésére 

 

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

a.) Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 

 A 147/2016. (XI. 7.) önkormányzati határozat alapján Tamás Csaba polgármester 

jutalma utalásra került. 

 A 149/2016. (XI. 24.) önkormányzati határozatnak megfelelően a LONA-MEDIC 

Kft.-vel megkötöttük az új feladat-ellátási szerződést. 

 A 157/2016. (XI. 28.) önkormányzati határozatnak megfelelően a 100 db szék 

megvásárlásra került. 

 A 158/2016. (XI. 28.) önkormányzati határozat alapján a belegi háztartások részére a 

karácsonyi ajándékok kiosztása folyamatban van. 

 A 161/2016. (XI. 28.) önkormányzati határozatnak megfelelően megküldtük a belső 

ellenőrzési feladatokra vonatkozó megbízási szerződést. 

 A 162/2016. (XI. 28.) önkormányzati határozat alapján a Kormányhivatalnak 

megküldtük az általános iskolai felvételi körzetekre vonatkozó véleményt. 

 A 163/2016. (XI. 28.) önkormányzati határozatnak megfelelően az egészségügyi 

alapellátásról szóló önkormányzati rendelet tervezetét megküldtük véleményezésre az 

illetékeseknek. 

 A 164/2016. (XI. 28.) önkormányzati határozat alapján a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz kezelésével kapcsolatos önkormányzati rendeletet módosítottuk. 

 A 165/2016. (XI. 28.) önkormányzati határozatnak megfelelően Haász Ágotával 

megkötöttük a megbízási szerződés a könyvtári feladatok ellátására vonatkozóan. 

 A 166/2016. (XI. 28.) önkormányzati határozat alapján a 669 helyrajzi számú 

ingatlanra megkötöttük a bérleti szerződést. 

 A 167/2016. (XI. 28.) önkormányzati határozatnak megfelelően a szociális célú tűzifa 

kiosztása folyamatban van. 

 

Határozati javaslat: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének    /2016. (XII. ….) 

önkormányzati határozata a lejárt határidejű határozatokról.   
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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. (XII. ….) 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. december 13. 

 

 

        Tamás Csaba 

                            polgármester 


