
 
 
 

B E S Z Á M O L Ó 
 

A lejárt határidej ő nyilvános testületi határozatok végrehajtásáról 
 
 
 
 

Határozat 
száma 

Tárgy Határid ı  Felelıs Végrehajtásról rendelkezés 

89/2007. 
(XI.29.)  

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

azonnal Horváth Miklós Intézkedést nem igényel 

90/2007. 
(XI.29.) 

Velem községi Önkormányzat 2008. évi 
költségvetési koncepciójának elfogadása 
 

2008.02.15. Horváth Miklós 

 

2008. 02.15-ig folyamatos tevékenységet igényel 

91/2007. 
(XI.29.)   

Az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének 3/4 
éves teljesítésérıl szóló beszámoló elfogadása 
 

azonnal Horváth Miklós Intézkedést nem igényel 

92/2007. 
(XI.29.) 

A Többcélú Kistérségi Társulás által 2007. évre 
biztosított 1.200 eFt felhasználásáról 
 

2007.12.15. Horváth Miklós A támogatási összeg a megadott határidın belül felhasználásra került 

94/2007. 
(XII.11.) 

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

azonnal  Horváth Miklós Intézkedést nem igényel 

95/2007. 
(XII.11.)  

Lejárt határidejő határozatokról szóló beszámoló 
elfogadása 
 

azonnal Horváth Miklós Intézkedést nem igényel 

96/2007. 
(XII.11.)  

A 2008. évi kiemelt köztisztviselıi célok 
meghatározása 

 

2007.12.31. Horváth Miklós 

Dr. Görög István 

A testület által meghatározott célok alapján a 2008. évi köztisztviselıi 
teljesítménykövetelmények meghatározásra kerültek 



97/2007. 
(XII.11.)  

A „Szent Benedek” Alapítvány támogatás iránti 
kérelme 
 

azonnal Horváth Miklós A testületi döntés az Alapítvány részére megküldésre került 

98/2007. 
(XII.11.)  

A „Békegalamb” Alapítvány támogatás iránti 
kérelme 
  

azonnal Horváth Miklós A testületi döntés az Alapítvány részére megküldésre került 

99/2007. 
(XII.11.)  
 

A Novák Tamás tulajdonában álló Velem 059/6 
hrsz.-ú ingatlan kártalanítási összegének 
meghatározása  

azonnal  Horváth Miklós A testületi döntés Novák Tamás jogi képviselıje részére megküldésre 
került 

100/2007. 
(XII.11.)  
 

A velemi gyermeke jutalmazására ajándékkönyvek 
vásárlása 
 

azonnal Horváth Miklós A 15 db ajándékkönyv vételára átutalásra került 

101/2007. 
(XII.11.)  
 

A nyilvános testületi ülések jegyzıkönyveinek 
honlapon történı megjelenésérıl  

2007.12.31. Horváth Miklós A testületi döntésrıl december 27-én tájékoztattam a honlap kezelıjét, de 
a határozat még nem került végrehajtásra 

102/2007. 
(XII.27.)  

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

azonnal Horváth Miklós Intézkedést nem igényel 

103/2007. 
(XII.27.) 

Novák Tamás egyezségi egyezségi ajánlatának 
elfogadása /Velem 059/6 hrsz. kártalanítási összeg/ 
 

azonnal Horváth Miklós A testületi határozat a Regionális Közigazgatási Hivatal és Novák Tamás 
részére megküldésre került 

104/2007. 
(XII.27.) 

Velem, Guba utca jogi határvonalának 
megállapításával kapcsolatos intézkedések 
 

azonnal Horváth Miklós 
Tóth Péter 
 

A jegyzıkönyvi kivonat Sághi Károly részére megküldésre került, az 
egyeztetések folyamatban vannak 

 
 
 

 
 
 
   
 
 



 
 
 
 

 
BESZÁMOLÓ 

 
A lejárt határidej ő zárt testületi határozatok végrehajtásáról 

 
 
 
 
 

Határozat 
száma 

Tárgy Határid ı  Felelıs Végrehajtásról rendelkezés 

105/2007. 
(XII.27.)                                      

Koczor Istvánné kommunális dolgozó 
munkaszerzıdésének meghosszabbítása 
 

azonnal Horváth Miklós 
Dr. Görög István 

A testületi határozat végrehajtása megtörtént 

 
 
 
 

 


