
 

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

lejárt határidejű határozatai végrehajtásáról szóló tájékoztató 
 

Szám: 105-198 /2016. 

  

 

46/2016. (VI.8.)  

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2015. évi 

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása 

2016. június 13. 
Fertig József 
polgármester 

A társulás elnökének tájékoztatására 

határidőben sor került. 

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.) Felmérési, térképezési hiba kijavításának tudomásulvétele 2016. június 13. 
Fertig József 
polgármester 

A földhivatali osztály tájékoztatására 

határidőben sor került.    

51/2016. (VI.8.) A falunap megrendezésére vonatkozó döntés. 2016. július 2. 
Fertig József 
polgármester 

Határidőben sor került a szükséges 

intézkedésekre. 

52/2016. (VI. 24.) Az önkormányzat 2016. évi közbeszerzési terve 

módosításának jóváhagyása 

azonnal 
Kötél Krisztina jegyző 

A szükséges intézkedésekre az ülést 

követően azonnal sor került.  

53/2016. (VI. 24.) A háziorvosi rendelő bővítése és a könyvtári szolgáltató 

hely áthelyezése tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására 

vonatkozó döntés 

azonnal  
Fertig József 
polgármester 

Az ajánlattételi felhívások és 

közbeszerzési dokumentumok az ülést 

követően megküldésre kerültek az 

ajánlattevők részére. 

55/2016. (VI. 24.) A közös önkormányzati hivatal idei évi költségvetése 

módosításának jóváhagyása 

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 jóváhagyása 

2016. július 9. 
Fertig József 
polgármester 

A szükséges intézkedések határidőben 

megtörténtek. 

57/2016. (VII. 15.) Önkormányzati tulajdonú vadászterületek vonatkozásában a 

földtulajdonosi közösség gyűlésén történő képviselet 

jóváhagyása a vadászati jog haszonbérbe adásával 

összefüggésben 

2016. július 18. 
Fertig József 
polgármester 

A meghatalmazás aláírására határidőben 

sor került. 



 

60/2016. (VII.27.) A 2017. és 2031. évek közötti időszakra elkészített Gördülő 

Fejlesztési Terv véleményezés 

2016. augusztus 11. 
Fertig József 
polgármester 

A szükséges intézkedésekre határidőben 

sor került.  

61/2016. (VII.27.) A háziorvosi tevékenység ellátásra vonatkozó feladat-

ellátási szerződés módosításának jóváhagyása 

2016. július 31. 
Fertig József 
polgármester 

Kötél Krisztina jegyző 

A szükséges intézkedések határidőben 

megtörténtek. 

62/2016. (VII.27.) Térítésmentes tanfolyam lebonyolítása céljára a művelődési 

ház bérbeadására vonatkozó döntés 

2016. augusztus 11. 
Fertig József 
polgármester 

Az ingyenes tanfolyamot bonyolító Kft. 

ezidáig nem jelezte a tervezett tanfolyam 

pontos idejét, ezért a bérleti szerződés 

aláírására határidőn túl kerül sor. 

63/2016. (VII.27.) A Nemzeti Szabadidős-egészség Sportpark programban való 

részvétellel összefüggő kérelem benyújtásának jóváhagyása 

2016. augusztus 15. 
Fertig József 
polgármester 

A kérelem határidőben benyújtásra 

került.  

64/2016. (VII.27.) A közös önkormányzati hivatal számítástechnikai 

eszközeinek fejlesztésével összefüggő forrás biztosítására 

vonatkozó döntés 

2016. augusztus 11. 
Kötél Krisztina jegyző 

A szükséges intézkedések határidőben 

megtörténtek. 

65/2016. (VII.27.) Az informatikai biztonsági szabályzat elkészítésére 

vonatkozó ajánlat jóváhagyása 

2016. augusztus 31. 
Kötél Krisztina jegyző 

A szükséges intézkedésekre határidőben 

sor került. 

66/2016. (VII.27.) A háziorvosi bővítése és a könyvtári szolgáltató hely 

áthelyezése tárgyú közbeszerzési eljárás keretében 

szükségessé váló többletforrás biztosítására vonatkozó 

döntés 

azonnal 
Kötél Krisztina jegyző 

A szükséges intézkedésekre az ülést 

követően azonnal sor került 

67/2016. (VIII.1.) A háziorvosi bővítése és a könyvtári szolgáltató hely 

áthelyezése tárgyú közbeszerzési eljárás nyertesére 

vonatkozó döntés 

azonnal 
Kötél Krisztina jegyző 

Az ülést követően haladéktalanul sor 

került az összegezés elkészítésére és az 

ajánlattevők részére történő 

megküldésére. 

69/2016. (VIII.17.) Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési 

önkormányzatok fejlesztési támogatása tárgyában kiírt 

pályázat benyújtásának jóváhagyása 

2016. augusztus 31. 
Kötél Krisztina jegyző 

A pályázat határidőben benyújtásra 

került.  

70/2016. (IX.7.) A hulladékgazdálkodási közszolgálatról szóló "új" rendelet-

tervezet megvitatása 

2016. szeptember 14. 
Fertig József 
polgármester 

A rendelet-tervezet vonatkozó 

jogszabályok által történő 

megküldésére határidőben sor került. 

71/2016. (IX.7.) A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet egyes 

rendelkezéseinek módosítása kezdeményezésére vonatkozó 

döntés 

soron következő képviselő-

testületi ülés  
Kötél Krisztina jegyző 

A rendelet-tervezet képviselő-testületi 

megvitatására határidőn túl kerül sor az 

elhúzódó adategyeztetések okán. 

  



 

72/2016. (IX.7.) Az ún. kálváriadomb keresztjeinek, szobrainak felújításával 

összefüggésben a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő 

együttműködés jóváhagyása 

2016. szeptember 8. 
Fertig József 
polgármester 

Az együttműködési megállapodás 

aláírására határidőben sor került.  

77/2016. (IX.7.) A művelődési ház északi fala utólagos külső hőszigetelésére 

vonatkozó döntés 

2016. szeptember 30. 
Fertig József 
Polgármester 

A szükséges intézkedésekre határidőben 

sor került. 

78/2016. (IX.7.) A munkabiztonsági és tűzvédelmi feladatok ellátására 

vonatkozó megbízási díj emelésének jóváhagyása 

2016. szeptember 30. 
Fertig József 
Polgármester 

Az új szerződés aláírására határidőn 

túl kerül sor, tekintettel arra, hogy az 

F&F Biztonság Kft. részéről a 

szerződéstervezet még nem áll 

rendelkezésre. 

79/2016. (IX.14.) Az önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozáshoz 

kapcsolódó pályázat benyújtását támogató döntés 

2016. szeptember 27. 
Fertig József 
polgármester 

A szükséges intézkedésekre határidőben 

sor került. 

 

 

 

Határozati javaslat: 

 

   /2016. (XI. 4.) számú határozat: 

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót az 

előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja. 

 

Tudomásul veszi, hogy a 62/2016. (VII. 27.), a 71/2016. 

(IX.7.) és a 78/2016. (IX.7.) számú határozatok végrehajtására 

határidőn túl kerül sor. 

 

Javasolom a határozati javaslat jóváhagyását.           

 

 

                                        

Nemesvámos, 2016. október 26. 

                                                                                                                                              Kötél Krisztina 

                                                                                                                                                    jegyző 


