
 

 

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

lejárt határidejű határozatai végrehajtásáról szóló tájékoztató 
 

Szám: 105-66 /2016.  

 

 

13/2016. (II.15.)  

A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási 

Megállapodása módosításának jóváhagyása 
 

2016. február 20. 
Fertig József 
polgármester 

A szükséges intézkedésekre határidőben 

sor került. 

 

 

14/2016. (II.15.) 

Hozzájárulása Veszprém MJV Önkormányzata 

Közgyűlésének a VKTT által biztosított személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének 

rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 

9/2014. (III.27.) önkormányzati rendelet módosításához 

 
2016. február 20. 

Fertig József 
polgármester 

 

 
Határidőben sor került a szükséges 

intézkedések megtételére.   

 

15/2016. (II.15.) 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási 

Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodása 

módosításának jóváhagyása 

2016. február 20. 
Fertig József 
polgármester 

A szükséges intézkedésekre határidőben 

sor került. 

 

 

 

16/2016. (II.15.) 

Hozzájárulása Veszprém MJV Önkormányzata 

Közgyűlésének a Családsegítő és Gyermekjóléti 

Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás által biztosított 

személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 

igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak 

megállapításáról szóló 10/2014. (III.27.) önkormányzati 

rendelet módosításához 

 

 
2016. február 20. 

Fertig József 
polgármester 

 

 
A szükséges intézkedésekre határidőben 

sor került. 

 

17/2016. (II.15.) 

Az alapellátási központi orvosi ügyelet működtetéséhez a 

lakosságarányos hozzájárulás újabb 3 évre történő biztosításának 

jóváhagyása 

2016. február 29. 
Fertig József 
polgármester 

A határozat kivonata határidőn belül 

megküldésre került Veszprém MJV 

Önkormányzata részére. 

 

18/2016. (II.15.) 

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék 

Kezelési Önkormányzati Társulás 2015. évi tevékenységéről 

szóló beszámoló tudomásulvétele 

2016. február 29. 
Fertig József 
polgármester 

A Társulás tájékoztatására határidőben 

sor került.  

 

19/2016. (II.29.) 

A Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okirata 

módosításának elfogadása 
2016. március 8. 

Fertig József 
polgármester 

A szükséges intézkedésekre határidőben 

megtörténtek. 

 

20/2016. (II.29.) 

Az önkormányzat 2016. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása azonnal 
Kötél Krisztina 

Jegyző 

A Kbt. 43. § (1) bekezdés a) pontja 

szerint a szükséges feladatok elvégzésére 

határidőben sor került. 

  



 

 

20/2016. (II.29.) 

Haszonbérleti szerződés közös megegyezéssel történő 

megszüntetésére vonatkozó megállapodás jóváhagyása 
2016. március 22.  

Fertig József 
polgármester 

A megállapodás aláírására határidőben 

sor került.  

 

26/2016. (II.29.) 

Csopak Község Önkormányzata TOP-3.1.1-15 számú felhívásra 

benyújtott kerékpárút építésre vonatkozó támogatási kérelme 

vonatkozásában hozott döntése, annak támogatásáról, anyagi 

kötelezettségvállalás nélkül 

2016. március 3. 
Fertig József 
polgármester 

Csopak Község Önkormányzata részére a 

határozat kivonata határidőben 

megküldésre került.  

 

28/2016. (II.29.) 

A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bevezetésével 

összefüggésben a közmeghallgatás idppontjának meghatározása 
2016. március 21. 

Fertig József 
polgármester 

A szükséges intézkedésekre határidőben 

sor került. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

   /2016. (III. 31.) 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. március 23. 

 

 

 

                                                                                                                                              Kötél Krisztina 

                                                                                                                                                    jegyző 


