
 

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

lejárt határidejű határozatai végrehajtásáról szóló tájékoztató 
 

 

Szám: 105-163 /2016.  

 

46/2016. (VI.8.) 
Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2015. évi 

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása 

2016. június 13. 
Fertig József 
polgármester 

A beszámolót jóváhagyó határozat 

kivonata határidőben megküldésre került 

a társulás részére.   

47/2016. (VI.8.) 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási 

Intézményfenntartó Társulása 2015. évi tevékenységéről 

szóló beszámoló jóváhagyása 

2016. június 13. 
Fertig József 
polgármester 

A beszámolót jóváhagyó határozat 

kivonata határidőben megküldésre került 

a társulás részére.   

48/2016. (VI.8.) 
A Veszprémi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi 

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása 

2016. június 23. 
Fertig József 
polgármester 

A beszámolót jóváhagyó határozat 

kivonata határidőben megküldésre került 

a Tűzoltóparancsnokság részére.   

49/2016. (VI.8.) 

A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer által nyújtott  

2015. könyvtári szolgáltatásról szóló tájékoztatás elfogadása  

2016. június 23. 
Fertig József 
polgármester 

A megyei könyvtár tájékoztatása a 

képviselő-testület döntéséről határidőben 

megtörtént.  

50/2016. (VI.8.) 

Az önkormányzati tulajdonú veszprémfajszi 31 hrsz-ú 

ingatlant is érintő felmérési, térképezési hiba kijavításának 

tudomásulvétele 

2016. június 13. 
Fertig József 
polgármester 

Határidőben sor került a Járási 

Hivatal Járási Földhivatali Osztálya 

tájékoztatására a testületi döntéssel 

összefüggésben 

51/2016. (VI.8.) 
Döntés a falunap megrendezésével kapcsolatosan 2016. július 2. 

Fertig József 
polgármester 

A szükséges intézkedésekre 

határidőben sor került. 

52/2016. (VI.24.) 

Az önkormányzat 2016. évi közbeszerzési terve 

módosításának jóváhagyása 

azonnal 

Kötél Krisztina 

jegyző 

A terv közzétételére a testületi ülést 

követően sor került. 

53/2016. (VI.24.) 

Az önkormányzati tulajdonú épületen belül a háziorvosi 

rendelő bővítése és a könyvtári szolgáltató hely átépítése 

tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására vonatkozó 

döntés 

azonnal 
Fertig József 
polgármester 

Az ajánlattéáteli felhívás és a 

közbeszerzési dokumentumok 

megküldésére a kiválasztott 

ajánlattevők részére az ülést követően 

sor került. 

54/2016. (VI.24.) 
Külső bíráló bizottsági tag megbízásának jóváhagyása a 

zajló közbeszerzési eljárással összefüggésben 

azonnal 
Fertig József 
polgármester 

A megbízási szerződés aláírására az 

ülést követően azonnal sor került.  

  



 

 

55/2016. (VI.24.) 

A Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi 

költségvetése módosításának elfogadása 

2016. július 9.  
Fertig József 
polgármester 

A szükséges intézkedésekre 

határidőben sor került. 

56/2016. (VI.24.) 

A Veszprémi Központi Orvosi Ügyelet 2015. évi 

működéséről szóló beszámoló elfogadása 

2016. július 9. 

Fertig József  

polgármester 

A beszámolót jóváhagyó határozat 

kivonata határidőben megküldésre került. 

 

Határozati javaslat: 

 

   /2016. (VII. 27.) számú határozat: 

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót az 

előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja. 

 

 

Javasolom a határozati javaslat jóváhagyását.                                                  

 

 

 

Nemesvámos, 2016. július 20. 

                                                                                                                                              Kötél Krisztina 

                                                                                                                                                    jegyző 


