
Beleg Község Polgármesterétől 
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E l ő t e r j e s z t é s  

a képviselő-testület 2017. április 24.-i ülésére 

 

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

a.) Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 

 A 28/2017. (II. 13.) önkormányzati határozat alapján az önkormányzat 2017. évi 

költségvetésébe bedolgozásra kerültek a módosító javaslatok.  

 A 32/2017. (II. 13.) önkormányzati határozatnak megfelelően a közalkalmazottakat 

megillető cafetéria-juttatásokra vonatkozó nyilatkozatokat kitöltöttük. 

 A 36/2017. (II. 13.) önkormányzati határozatnak megfelelően az óvodai beíratás 

időpontját közzétettük a honlapon, az óvodában és a község hirdetőtábláján. 

 A 37/2017. (II. 13.) önkormányzati határozat alapján a DRV Zrt. részére megküldtük a 

gördülő fejlesztési terv elkészítésére vonatkozó meghatalmazást. 

 A 43/2017. (II. 14.) önkormányzati határozatnak megfelelően az adóügyi dolgozók 

részére a személyenként bruttó 77.300 Ft összegű adóbehajtási jutalom kifizetésre 

került. 

 A 44/2017. (II. 14.) önkormányzati határozat alapján a közös hivatal nemleges 

közbeszerzési tervét a közzétettük a Közbeszerzési Hatóság honlapján. 

 A 47/2017. (II. 27.) önkormányzati határozat alapján tájékoztattuk az illetékes szervet 

arról, hogy az önkormányzat nem biztosítja a büntetésre ítélt személyek számára a 

közérdekű munkavégzést. 

 A 48/2017. (II. 27.) önkormányzati határozat alapján a DRV Zrt. részére megküldtük a 

szavazólapot. 

 Az 53/2017. (III. 6.) önkormányzati határozatnak megfelelően az önkormányzat 

nemleges közbeszerzési tervét a Közbeszerzési Hatóság honlapján közzétettük. 

 Az 54/2017. (III. 6.) önkormányzati határozat alapján a helyi építési szabályzat 

felülvizsgálatára irányuló egyszerűsített véleményeztetési eljárást megindítottuk. 

 Az 55/2017. (III. 6.) önkormányzati határozat alapján az óvoda felvételi körzeteit, 

valamint nyitvatartási rendjét közzétettük. 

 Az 56/2017. (III. 6.) önkormányzati határozat alapján a háziorvosi feladatellátásra 

vonatkozó szerződés módosítása aláírásra került. 

 Az 57/2017. (III. 6.) önkormányzati határozat alapján csatlakoztunk a „Humán 

szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című pályázathoz. A döntésre 

vonatkozó határozat-kivonat megküldésre került Nagyatád Város Önkormányzatának. 
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 A 61/2017. (III. 13.) önkormányzati határozat alapján a települési önkormányzatok 

rendkívüli önkormányzati támogatására vonatkozó pályázat benyújtása folyamatban 

van. 

 A 62/2017. (III. 13.) önkormányzati határozatnak megfelelően a közös tulajdon 

megszüntetésére irányuló perben az önkormányzat képviseletére, Dr. Molics Ottó 

ügyvédet bíztuk meg. 

 

 

Határozati javaslat: 

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

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 /2017. (IV. ….) 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. április 13. 

 

 

 

        Tamás Csaba 

                            polgármester 


