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                                                                                                                                                    a lejárt határidejő nyilvános testületi határozatok végrehajtásáról 
 
 
 

Határozat 
száma 

Tárgy Határid ı  Felelıs Végrehajtásról rendelkezés 

19/2008. 
(III.19.)  

Egyetértés azzal, hogy az állami erdıgazdaságok 
részvényei kerüljenek önkormányzati tulajdonba  
 

azonnal Horváth Miklós A testületi döntés 2008. április 1-én a Megyei Önkormányzat elnöke 
részére megküldésre került 

20/2008. 
(III.19.) 

A Kıszeg és Környéke „Közkincs Kerekasztal” 
célkitőzéseinek támogatása 
 

azonnal  Horváth Miklós 

 

A testületi döntés 2008. április 1-én megküldésre került Kıszeg Város és 
Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás számára megküldésre került 

21/2008. 
(III.19.)   

Egészségügyi alapellátás alapvetı elektronikai és 
orvosi eszközeinek biztosításáról 
 

azonnal Horváth Miklós A testületi döntés 2008. április 1-én megküldésre került az egészségügyi 
hatóság és a kıszegszerdahelyi körjegyzıség részére 

22/2008. 
(III.19.)  

KVV Többcélú Kistérségi Társulás létrehozásáról 
szóló Megállapodás módosítása /a könyvviteli és 
számviteli feladatok finanszírozása/ 

azonnal Horváth Miklós  A testületi határozat 2008. április 1-én megküldésre került a 
Munkaszervezet számára 

23/2008. 
(III.25.) 

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

azonnal  Horváth Miklós  További intézkedést nem igényel 

24/2008. 
(III.25.)  

A lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámoló elfogadása 
 

azonnal Horváth Miklós További intézkedést nem igényel 

25/2008. 
(III.25.)  

A Rákóczi u. 27. szám alatti ingatlan vízbekötési, 
valamint a Rákóczi u. 6-8 szám alatti ingatlanok 
csapadékvíz elvezetési munkáinak elhalasztásáról.  

azonnal Horváth Miklós 
 

Az új árajánlat bekérése a SCHULTZ Kft.-tıl folyamatban van 



26/2008. 
(III.25.)  

Az Erdı, Pókaföldi, Gesztenyés, Ciklámen és Viola 
utcák útépítés, csapadékvíz-elvezetés tervezésének, 
engedélyezési eljárásának elhalasztásáról 

azonnal Horváth Miklós A testületi döntésrıl az INFLEXIO Bt. tájékoztatása megtörtént  

27/2008. 
(III.25.) 

A Velem, Guba utca /739 hrsz./ jogi határvonalával 
kapcsolatos önkormányzati feladatokkal 
kapcsolatban egyeztetés szükségességérıl. 

azonnal Horváth Miklós A Velem 763 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosainak értesítése 2008. március 
27-én megtörtént. Visszajelzés még nem érkezett 

28/2008. 
(III.25.) 

Kern Péter képviselıi mandátumáról történı 
lemondásának tudomásulvételérıl 
 

azonnal Dr. Görög István Rusznyák Károlyné képviselı a 2008. április 22-ei rendkívüli testületi 
ülésen letette képviselıi esküjét. 

31/2008. 
(IV.22.) 

Dr. Balogh Edit házi gyermekorvosnak a háziorvosi 
feladatok ellátásáról szóló megállapodás 
felmondásának tudomásul vette.  

azonnal  Horváth Miklós Az ellátási kötelezettség teljesítése érdekében a tárgyalások folyamatban 
vannak  

32/2008. 
(IV.22.) 

Árajánlat kérése Palkó László egyéni vállalkozótól 
megelızı rágcsálóírtás elvégzésére 
 

azonnal Horváth Miklós A felkérés 2008. április 24-én megküldésre került 

 


