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                                                                                                                                                    a lejárt határidejő nyilvános testületi határozatok végrehajtásáról 
 
 
 

Határozat 
száma 

Tárgy Határid ı  Felelıs Végrehajtásról rendelkezés 

50/2008. 
(VII.3.)    

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

azonnal Horváth Miklós  További intézkedést nem igényel 

51/2008. 
(VII.3.) 

Lejárt határidejő testületi határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása 
 

azonnal Horváth Miklós  További intézkedést nem igényel 

52/2008. 
(VII.3.)    

A Gesztenyeünnep megszervezése, lebonyolítása 
során együttmőködési szándék kinyilvánítása az 
MMIK-val  

azonnal Horváth Miklós Az egyeztetések 2008. augusztus 26-án folytatódnak az MMIK 
képviselıivel 

53/2008. 
(VII.3.)  

További egyeztetések szükségessége a Goodwill 
Consulting Kft.-vel a pályázatírói feladatok 
ellátásáról 

azonnal  Horváth Miklós 

 

Az egyeztetések 2008. augusztus 26-án folytatódnak a Kft. képviselıivel 

54/2008. 
(VII.3.)  

Az utcák tolólapos géppel történı helyreállításáról 
 
 

azonnal Horváth Miklós Az utcák helyreállítása megtörtént 

55/2008. 
(VII.3.)   

Országos Egyesület a Mosolyért közhasznú 
Egyesület támogatás iránti kérelme 
 

azonnal Horváth Miklós 
A testületi döntés az Egyesület részére megküldésre került 

 

56/2008. 
(VII.3.)  

Támogatási kérelem velemi gyerekek nyári 
nyaraltatására 
 

azonnal Horváth Miklós A testületi döntésrıl a kérelmezı tájékoztatása megtörtént  



57/2008. 
(VII.3.)  

Támogatás biztosítása Németh Bettina, Lajos Anna, 
Csiszár István, Jagodics Nikolett és Németh Mónika 
nyári nyaraltatásához 

azonnal Horváth Miklós A 10.000,- Ft-os támogatás átutalása megtörtént 

58/2008. 
(VII.3.) 

Állásfoglalás Kıszeg Város Települési 
településfejlesztési terveinek módosításáról 
   

azonnal Horváth Miklós  A testületi állásfoglalás Kıszeg Város Jegyzıje részére 2008. július 7-én 
megküldésre került.  

59/2008. 
(VII.3.) 

Monok község polgármesterének, a szociális 
segélyezéssel kapcsolatos levele    
 

azonnal Horváth Miklós  A testületi állásfoglalás szövegezése folyamatban van, a levél még nem 
került megküldésre 

60/2008. 
(VII.3.) 

A „Puszta” területének lekaszáltatása Kutics László 
bozsoki vállalkozóval 
 

azonnal  Horváth Miklós 

 

A terület lekaszáltatása megtörtént 

61/2008. 
(VII.25.) 

A 2008. évi közbeszerzési terv elfogadása 
 
 

azonnal Horváth Miklós A közbeszerzési terv a Jókai utcai út, járda csapadék csatorna építés 
közbeszerzési eljárása során felhasználására került 

62/2008. 
(VII.25.) 

A Jókai utcai út, járda csapadék csatorna építés 
ajánlattételi felhívásának elfogadása 
 

azonnal Horváth Miklós Az ajánlattételi felhívás a GEOMÉ Kft., a Magyar Aszfalt Kft., és a 
LITOR Kft. részére megküldésre került  

63/2008. 
(VII.25.) 

Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjainak 
megválasztása 
 

azonnal Horváth Miklós A tagok felkérése megtörtént, további intézkedést nem igényel 

64/2008. 
(VII.25.) 

Az ADRA-VITIUM Alapítvány támogatási iránti 
kérelme 
 

azonnal Horváth Miklós A testületi döntés az Alapítvány részére megküldésre került 

 
 


