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E l ő t e r j e s z t é s  

a képviselő-testület 2019. november 25.-i ülésére 

 

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

a.) Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 

 A 101/2019. (IX. 16.) önkormányzati határozatnak megfelelően a települési idősek 

napi rendezvény 2019. szeptember 27-én megtartásra került. 

 A 102/2019. (IX. 16.) önkormányzati határozat alapján a Belegi Nyugdíjas Klub 

részére, a pécsi kirándulás útiköltsége kifizetésre került, a megállapodást aláírtuk. 

 A 106/2019. (IX. 16.) önkormányzati határozatnak megfelelően az önkormányzat 

csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. 

évi fordulójához. 

 A 117/2019. (X. 7.) önkormányzati határozat alapján megrendeltük a Sefag Zrt.-től a 

szociális célú tűzifát, a kérelmek benyújtása folyamatban van. 

 A 118/2019. (X. 7.) önkormányzati határozat alapján megküldtük az illetékes 

hatóságnak az általános iskolai felvételi körzetekre vonatkozó képviselő-testületi 

véleményt. 

 A 127/2019. (X. 25.) önkormányzati határozatnak megfelelően Egyed Béla képviselő 

lett az alpolgármester. 

 A 129/2019. (X. 25.) és a 131/2019. (X. 25.) önkormányzati határozatok alapján a 

polgármester illetménye és költségtérítése megállapításra került. 

 A 133/2019. (X. 25.) és a 135/2019. (X. 25.) önkormányzati határozatok alapján az 

alpolgármester tiszteletdíja és költségtérítése megállapításra került. 

 A 136/2019. (X. 25.) önkormányzati határozatnak megfelelően a polgármestert 

megbízta a testület a gazdasági program hat hónapon belüli előkészítésével. 

 A 137/2019. (X. 25.) önkormányzati határozat alapján a korábbi polgármester 

szabadságmegváltásának összege megállapításra került, a kifizetés 2019. november 

22. napján megtörtént. 

 A 138/2019. (X. 25.) önkormányzati határozat alapján megállapított végkielégítést a 

korábbi polgármesternek átutaltuk. 

 A 139/2019. (X. 25.) – 140/2019. (X. 25.) önkormányzati határozatoknak megfelelően 

a társulási tanácsok részére a polgármester helyettesítése megküldésre került. 

 A 142/2019. (XI. 5.) – 143/2019. (XI. 5.) önkormányzati határozatok alapján Dr. 

Dezső László ügyvéd részére megküldtük a perek folytatására vonatkozó megbízást. 
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 A 145/2019. (XI. 5.) önkormányzati határozatnak megfelelően megbízási szerződést 

kötöttünk Bosznai Tamásné egyéni vállalkozóval a pályázatok figyelésére és a 

személyes konzultációkra vonatkozóan. 

 

Határozati javaslat: 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének    /2019. (XI. ….) 

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: Vámosi Róbertné polgármester 

 

 

b.) Két ülés közti tevékenység: 

Az ülésen szóban kerül előterjesztésre. 

Határozati javaslat: 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének   /2019. (XI. ….) önkormányzati 

határozata a két ülés közti tevékenységről.   

A képviselő-testület a két ülés közti tevékenységről szóló beszámolót tudomásul veszi. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Vámosi Róbertné polgármester 

 

 

Beleg, 2019. november 20. 

 

 

        Vámosi Róbertné 

                                 polgármester 


