
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 2017. február 13.-i ülésére 

 

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

a.) Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 

 A 2/2017. (I. 9.) – 9/2017. (I. 9.) önkormányzati határozatok alapján megállapításra 

került a polgármester illetménye és költségtérítése, valamint az alpolgármester 

tiszteletdíja és költségtérítése. A számfejtéshez szükséges adatokat megküldtük a 

Magyar Államkincstárnak.  

 A 10/2017. (I. 9.) önkormányzati határozatnak megfelelően az NFP Nemzeti 

Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.-vel megkötöttük az együttműködési 

megállapodást. 

 A 11/2017. (I. 9.) önkormányzati határozatnak megfelelően a képviselők 

tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásáról és költségtérítéséről szóló önkormányzati 

rendelet megalkotásra került.  

 A 12/2017. (I. 9.) önkormányzati határozat alapján a DRV Zrt. részére megküldtük a 

szavazólapot. 

 A 16/2017. (I. 30.) önkormányzati határozat alapján a nemzetiségi önkormányzattal 

kötött és felülvizsgált együttműködési megállapodás beépült a szervezeti és működési 

szabályzatba. 

 A 18/2017. (I. 30.) önkormányzati határozat alapján a háziorvosi-, fogorvosi-, és 

védőnői körzetre vonatkozó együttműködési megállapodást megküldtük Kutas Község 

Önkormányzatának. A kutasi képviselő-testület a következő testületi ülésén 

megtárgyalja az együttműködési megállapodást. 

 A 21/2017. (I. 30.) önkormányzati határozat alapján a DRV Zrt. részére megküldtük a 

szavazólapot. 

 A 22/2017. (I. 30.) önkormányzati határozat alapján az általános iskola kijelölt 

felvételi körzetével való egyetértő döntést megküldtük a Kaposvári Járási Hivatalnak 

Határozati javaslat: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének    /2017. (II. ….) 

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 
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Felelős: Tamás Csaba polgármester 

b.) Két ülés közti tevékenység: 

Az ülésen szóban kerül előterjesztésre. 

 

Határozati javaslat: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2017. (II. ….) 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, 2017. február 7. 

 

 

 

        Tamás Csaba 

                            polgármester 


