
                          

 
 
                                                                                                 

     
 
 
 
                                                                                                                                                                                                          

BESZÁMOLÓ  

                                                                                                  a lejárt határidejő nyilvános testületi határozatok végrehajtásáról 
 
 
 

Határozat 
száma 

Tárgy Határid ı  Felelıs Végrehajtásról rendelkezés 

52/2009. 
(VI.26.)  

Pályázat szándék kinyilvánítása a 2009. június 24-ei 
zivatarkárok enyhítése érdekében 
 

   azonnal    Horváth Miklós A Képviselı-testület 2009. július 22-ei testületi 
ülésén döntött a támogatási kérelem 
benyújtásáról  

54/2009. 
(VII.16.) 

A két testületi ülés közötti idıszak legfontosabb 
eseményeirıl szóló polgármesteri beszámoló elfogadása 
 

azonnal Horváth Miklós Tudomásul szolgált, további intézkedést nem 
igényel 

55/2009. 
(VII.16.) 

A Kerékpáröböl kialakításához szükséges velemi ingatlanok 
megvételének elhalasztása  

azonnal Horváth Miklós Az Önkormányzat szabad pénzforrásai a 2009. 
június 24-ei zivatarkár okozta károk 
felszámolására kerülnek felhasználásra 

56/2009. 
(VII.16.) 

Á Kultúrotthon-tetıszerkezet felújításának elhalasztása 

 
  

azonnal Horváth Miklós Az Önkormányzat szabad pénzforrásai a 2009. 
június 24-ei zivatarkár okozta károk 
felszámolására kerülnek felhasználásra  

57/2009. 
(VII.16.) 

Hozzájárulás a Kıszegszerdahely 23/1, 251/1 és 251/3 
hrsz.-ú ingatlanrészek elajándékozásáról 

azonnal Horváth Miklós A testületi döntés 2009. augusztus 31-én 
megküldésre került Kıszegszerdahely községi 
Önkormányzat részére  



58/2009. 
(VII.16.) 

A lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámoló elfogadása 
 

azonnal Horváth Miklós Tudomásul szolgált, további intézkedést nem 
igényel 

59/2009. 
(VII.16.) 

A 2009. június 24-ei rendkívüli idıjárás okozta károk 
helyreállításával kapcsolatos polgármesteri beszámoló 
elfogadása 

azonnal Horváth Miklós Tudomásul szolgált, további intézkedést nem 
igényel  

60/2009. 
(VII.16.) 

Hozzájárulás a kıszegszerdahelyi orvosi rendellı 
felújításához, valamint orvosi mőszer-beszerzéshez 
  

azonnal Horváth Miklós A testületi döntés 2009. augusztus 31-én 
megküldésre került Kıszegszerdahely községi 
Önkormányzata részére 

61/2009. 
(VII.16.) 

Szombathely-Kıszeg regionális szennyvíz fıgyőjtı csatorna 
létesítésével kapcsolatban megállapított marasztalási összeg 
méltányosságból történı elengedésérıl 

azonnal Horváth Miklós A testületi döntésrıl szóló kérelem 2009. 
augusztus 31-én megküldésre került 
Szombathely MJV Önkormányzata részére 

62/2009. 
(VII.16.) 

Egyetértés Szima Andrea nívódíjas építészmérnök kistérségi 
fıépítészi feladatok ellátásával és egyúttal a kistérségi 
tervtanács elnökévé történı kinevezésével  

azonnal Horváth Miklós  A testületi döntés 2009. augusztus 31-én 
megküldésre került a Kistérségi Társulás 
Munkaszervezete részére 

63/2009. 
(VII.16.)  

A kıszegi járóbeteg szakellátással kapcsolatban felmerülı 
veszteségek finanszírozásáról  

 

azonnal Horváth Miklós A testületi döntés 2009. augusztus 31-én 
megküldésre került a Kistérségi Társulás 
Munkaszervezete részére  

64/2009. 
(VII.16.)  

Hozzájárulás velemi gyerekek nyári táboroztatásához  
 

azonnal 
  

Horváth Miklós A 8.000,- Ft támogatási összeg 2009. augusztus 
7-én átutalásra került a Kıszegszerdahelyi 
Tagintézménye részére 

68/2009. 
(VII.22.) 

Pályázat benyújtása a Nyugat-dunántúli Regionális 
Fejlesztési Tanács vis maior alapjához 

azonnal Sziklai Edéné 
 

A pályázat a 33/2009. (II.20.) Korm. 
rendeletben meghatározott határidın 
benyújtásra került  

 
2009. szeptember 4.                                                               
                                                                               
                                                                                                              Összeállította:                      

                                                                                                                   /: Dr. Görög István :/ 
                                                                                                                      körjegyzı  


