
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 2018. szeptember 24.-i ülésére 

 

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

a.) Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 

 A 80/2018. (VI. 25.) önkormányzati határozatnak megfelelően elfogadtuk a könyvtári 

beszámolót, az elfogadásra vonatkozó döntést megküldtük a Takáts Gyula Megyei és 

Városi Könyvtárnak. 

 A 81/2018. (VI. 25.) önkormányzati határozatnak megfelelően megküldtük a SEFAG 

Zrt.-nek a vadászati jog gyakorlására vonatkozó meghatalmazást. 

 A 82/2018. (VI. 25.) önkormányzati határozat alapján a Nagyatádi Református 

Egyházközség részére átutaltuk a 40.000 Ft összegű támogatást. 

 A 83/2018. (VI. 25.) önkormányzati határozatnak megfelelően kezdeményeztük az 

első ciklusát lezáró Szabó Gáborné óvodavezető pályázat nélküli második ciklusra 

történő vezetői megbízását. 

 A 87/2018. (VII. 30.) önkormányzati határozatnak megfelelően újabb öt éves ciklusra 

megbíztuk Szabó Gáborné óvodavezetőt.  

 A 88/2018. (VII. 30.) önkormányzati határozat alapján elfogadtuk az önkormányzat 

Információátadási szabályzatát, melyet megküldtünk az illetékes hatóságnak.  

 A 89/2018. (VII. 30.) önkormányzati határozatnak megfelelően benyújtottuk a 

szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázatot. 

 A 90/2018. (VII. 30.) önkormányzati határozat alapján a Beleg, Petőfi utca 63/a. szám 

alatti ingatlan ½-ed részének megvásárlására vonatkozóan folytatjuk a tárgyalást a 

tulajdonossal. 

 A 92/2018. (VIII. 27.) önkormányzati határozatnak megfelelően a 2019-2033. 

időszakra vonatkozóan elfogadtuk a gördülő fejlesztési tervet. 

 A 93/2018. (VIII. 27.) önkormányzati határozat alapján elfogadtuk a „Humán 

szakemberek ösztönző díjazásáról” szóló szabályzatot. 

 A 94/2018. (VIII. 27.) önkormányzati határozatnak megfelelően elfogadtuk a 

háziorvosi ellátásra vonatozó feladat-ellátási szerződés módosítását.  

 

Határozati javaslat: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének    /2018. (IX. ….) 

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   /2018. (XI. ….) 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, 2018. szeptember 19. 

        Tamás Csaba 

                            polgármester 


