
                          

 
 
                                                                                                 

     
 
 
 
                                                                                                                                                                              
                            

BESZÁMOLÓ  

                                                                                 a lejárt határidejű nyilvános testületi határozatok végrehajtásáról 
 
 
 

Határozat 
száma 

Tárgy Határid ő  Felelős Végrehajtásról rendelkezés 

78/2009. 
(X.21.)  

A két testületi ülés közötti időszak legfontosabb 
eseményeiről szóló polgármesteri beszámoló elfogadása 
 

azonnal Horváth Miklós Tudomásul szolgált, további intézkedést nem 
igényel 

79/2009. 
(X.21.)  

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámoló elfogadása 
 

azonnal Horváth Miklós Tudomásul szolgált, további intézkedést nem 
igényel 

80/2009. 
(X.21.) 

A belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK 
irányelvvel összefüggésben az önkormányzati rendeletek 
felülvizsgálata 

2009. XI. 30. Horváth Miklós 

Dr. Görög István 

Az érintett önkormányzati rendeletek 
módosításával kapcsolatos előterjesztés a 
novemberi testületi ülésére elkészült  

81/2009. 
(X.21.) 

A 2009. évi Gesztenyeünnep tapasztalatairól szóló 
polgármesteri beszámoló elfogadása  

azonnal Horváth Miklós A tapasztalatokat a 2010. évi Gesztenyeünnep 
szervezése során fel fogjuk használni 

82/2009. 
(X.21.)  

Az október 23-ai nemzeti ünnep előkészületeiről szóló 
polgármesteri beszámoló elfogadása 

azonnal Horváth Miklós Tudomásul szolgált, további ügyintézést nem 
igényel 
 



83/2009. 
(X.21.)  

A 2009. június 24-ei árvíz helyreállítási munkálataival 
kapcsolatos lakossági fórum megszervezése   

azonnal Horváth Miklós A lakossági fórum 2009. november 5-én 
megrendezésre került 
  

84/2009. 
(X.21.)   

A település polgári védelmi besorolásának a jelenlegi IV. 
kategóriából a II. kategóriába történő módosításának 
kezdeményezése  

2009. X.31. Horváth Miklós A Vas Megyei Védelmi Bizottság megkeresése 
határidőben megtörtént  

85/2009. 
(X.21.) 

Településőr foglalkoztatására irányuló pályázat benyújtását 
megelőzően szükséges szakmai egyeztetési igény  
   

azonnal Horváth Miklós A szakmai egyeztetés megtörtént, támogatási 
kérelem benyújtásáról a testületnek a 
következő ülésén kell döntenie 

86/2009. 
(X.21.) 

Kőszeg és Vidéke újság megrendelése a velemi lakosok 
részére 
 

azonnal Horváth Miklós Kőszeg Város Jegyzőjének tájékoztatása még 
nem történt meg a testületi döntésről  

87/2009. 
(X.21.) 

A G & M Bt. megbízása a Velem, Rákóczi u. 8. és a 33. 
számú épülettel szemben lévő önkormányzati hidak 
helyreállítási munkálatainak, és azok költségigényének 
megtervezésére 

azonnal Horváth Miklós A tervezési szerződés aláírása megtörtént, a 
tervező a terveket 2009. november 6-ra, 
határidőre elkészítette 
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                                                                                                                /: Dr. Görög István sk. :/ 
                                                                                                                körjegyző  


