
 

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

lejárt határidejű határozatai végrehajtásáról szóló tájékoztató 
 

Szám: 21-79 /2017. 

  

1/2017. (I. 18.) 

együttes 

A közös önkormányzati hivatal 2017. évi költségvetésének 

jóváhagyása 

2017. január 19. 

Kötél Krisztina jegyző 

A szükséges intézkedésekre 

határidőben sor került.  

5/2017. (I. 18.) 

együttes 

A közös önkormányzati hivatal új informatikai biztonsági 

szabályzatának elfogadása 

2017. január 19. 

Kötél Krisztina jegyző 

A szükséges intézkedésekre 

határidőben sor került.  

6/2017. (I. 18.) 

együttes 

A 2017/2018. tanévre vonatkozó kötelező felvételt biztosító 

iskolai körzethatár-tervezet ismételt véleményezése 

2017. február 15. 

Kötél Krisztina jegyző 

A szükséges intézkedésekre 

határidőben sor került.  

7/2017. (I. 18.) 

együttes 

A közös önkormányzati hivatal számítástechnikai 

berendezései új karbantartási szerződésének jóváhagyása 

2017. január 19. 

Kötél Krisztina jegyző 

A szerződés határidőben aláírásra 

került. 

12/2017. (I. 18.) 
A polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének 

megállapítása 2017. január 1. napi hatállyal 

2017. január 25. 

Kötél Krisztina jegyző 

A szükséges intézkedésekre 

határidőben sor került. 

14/2017. (I. 18.) 
Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének 

megállapításával összefüggő döntés meghozatala 

2017. január 25. 

Kötél Krisztina jegyző 

A szükséges intézkedésekre 

határidőben sor került. 

15/2017. (I. 18.) 
Orsós Árpád közalkalmazott új illetményének 

meghatározása 

2017. január 27. 

Fertig József polgármester 

A szükséges intézkedésekre 

határidőben sor került. 

16/2017. (II. 1.) 
A VKTT Társulási Megállapodása módosításának 

jóváhagyása 

2017. február 3. 

Fertig József polgármester 

A szükséges intézkedésekre 

határidőben sor került. 

17/2017. (II. 1.) 

Veszprém MJV Önkormányzata Közgyűlésének a VKTT 

által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, 

azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak 

megállapításáról szóló önkormányzati rendelet 

módosításához történő hozzájárulás 

2017. február 3. 

Fertig József polgármester 

és Kötél Krisztina jegyző 

A szükséges intézkedésekre 

határidőben sor került. 

18/2017. (II. 1.) 

A Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási 

Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodása 

módosításának jóváhagyása 

2017. február 3. 

Fertig József polgármester 

 

A szükséges intézkedésekre 

határidőben sor került. 

19/2017. (II. 1.) 

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 

önkormányzati rendelet módosításához történő hozzájárulás 

2017. február 3. 

Fertig József polgármester 

és Kötél Krisztina jegyző 

A szükséges intézkedésekre 

határidőben sor került. 

20/2017. (II. 1.) A felnőtt háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátás 2017. február 3. A szükséges intézkedésekre 



 

közös körzete székhelyének meghatározását tartalmazó 

megállapodás jóváhagyása 

Fertig József polgármester határidőben sor került. 

21/2017. (II. 1.) 

A fogászati alapellátási feladatok átvállalásáról, az ellátás 

közös körzete székhelyének meghatározását tartalmazó 

megállapodás jóváhagyása 

2017. február 3. 

Fertig József polgármester 

A szükséges intézkedésekre 

határidőben sor került. 

22/2017. (II. 1.) 

Önkormányzati utak karbantartásához szükséges erő- és 

munkagép beszerzés tárgyú pályázat benyújtásának 

jóváhagyása 

2017. február 6. 

Fertig József polgármester 

A pályázat határidőben beadásra 

került.  

24/2017. (II. 15.) 

Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárd-

hulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2016. évi 

tevékenységéről szóló beszámoló tudomásulvétele 

2017. február 28. 

Fertig József polgármester 

A Társulás tájékoztatására 

határidőben sor került. 

25/2017. (II. 15.) 

Az önkormányzati tulajdonban lévő tartalék vízbázisból 

vízvételezési lehetőség biztosításával összefüggő döntés 

meghozatala 

2017. február 28. 

Fertig József polgármester 

és Kötél Krisztina jegyző 

A megállapodások elkészítésére és 

aláírására határidőben sor került.  

27/2017. (II. 27.) 
A közös önkormányzati hivatal 2016. évi költségvetése 

módosításának jóváhagyása 

2017. február 28. 

Kötél Krisztina jegyző 

A szükséges intézkedésekre 

határidőben sor került. 

28/2017. (II. 27.) 
HÉSZ módosítással összefüggő egyszerűsített eljárás 

véleményezési szakaszának lezárása 

2017. március 3. 

Fertig József polgármester 

A szükséges intézkedésekre a 

tervezőirodával folytatott 

egyeztetések okán határidőn túl került 

sor. 

 

 

Határozati javaslat: 

 

   /2017. (III. 21.) számú határozat: 

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatót az 

előterjesztésnek megfelelő tartalommal elfogadja. 

 

A képviselő-testület a 28/2017. (II.27.) számú határozat 

határidőn túli végrehajtását tudomásul veszi. 

 

Javasolom a határozati javaslat jóváhagyását.           

                              

Nemesvámos, 2017. március 16. 

                                                                                                                                              Kötél Krisztina 

                                                                                                                                                    jegyző 


