
Beleg Község Polgármesterétől 

7543 Beleg, Kossuth utca 97.  

Tel./fax: 82/385454  
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E l ő t e r j e s z t é s  

a képviselő-testület 2017. május 22.-i ülésére 

 

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

a.) Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 

 A 64/2017. (III. 20.) önkormányzati határozat alapján az önkormányzat megbízta Dr. 

Dezső László ügyvédet a Rauch János részére bérleti díj és járulékai megfizetésére 

irányuló perben az önkormányzat képviseletére.  

 A 65/2017. (III. 20.) önkormányzati határozat alapján az önkormányzat megbízta Dr. 

Dezső László ügyvédet Szabás Község Önkormányzatával szemben, a közérdekű 

adatot tartalmazó okirat kiadására irányuló perben az önkormányzat képviseletére.  

 A 67/2017. (III. 27.) és a 68/2017. (III. 27.) önkormányzati határozatoknak 

megfelelően a LONA-MEDIC Kft.-vel, a 2017. május 1. napjától hatályos feladat-

ellátási szerződés aláírásra került. 

 A 69/2017. (III. 27.) önkormányzati határozatnak megfelelően a szociális ellátásokról 

szóló rendelet módosításra került.  

 A 71/2017. (IV. 3.) önkormányzati határozatnak megfelelően benyújtottuk a 2017. évi 

víz- és csatornaszolgáltatás csökkentésére irányuló pályázatot. 

 A 80/2017. (IV. 24.) önkormányzati határozat alapján a gyermekvédelmi és 

gyermekjóléti tevékenységről szóló beszámolót megküldtük a Somogy Megyei 

Kormányhivatalhoz. 

 A 82/2017. (IV. 24.) önkormányzati határozat alapján a Belegi Pitypang Óvoda 

egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát megküldtük a Magyar Államkincstárnak. 

 A 84/2017. (IV. 24.) önkormányzati határozat alapján benyújtottuk az orvosi rendelő 

felújítására irányuló pályázatot, melynek a bekerülési költsége 11.993.255 Ft. 

 

Határozati javaslat: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének    /2017. (V. 22.) 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 
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b.) Két ülés közti tevékenység: 

Az ülésen szóban kerül előterjesztésre. 

Határozati javaslat: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2017. (V. 22.) 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. május 16. 

 

 

 

        Tamás Csaba 

                            polgármester 


