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                                                                                                                                                                                                        BESZÁMOLÓ  

                                                                                                                                                    a lejárt határidejő nyilvános testületi határozatok végrehajtásáról 
 
 
 

Határozat 
száma 

Tárgy Határid ı  Felelıs Végrehajtásról rendelkezés 

33/2008. 
(IV.29.)   

Hozzájárulás a házi gyermekorvosi szolgálat 
praxisjogának átadásához 
 

azonnal Horváth Miklós  A testületi döntés a gyermekorvosi szolgálat mőködésével kapcsolatos 
gesztori feladatokat ellátó Lukácsháza községi Önkormányzat részére 
2008. április 30-án megküldésre került 

34/2008. 
(IV.29.) 

Dr. Szalók Imre vállalkozó orvos, házi 
gyermekorvos egészségügyi vállalkozói 
szerzıdésének jóváhagyása 

azonnal Horváth Miklós  A polgármester úr Dr. Szalók Imre vállalkozói szerzıdését 2008. április 
30-án aláírta 

35/2008. 
(IV.29.)    

Ideiglenes mőködési engedély iránti kérelem 
benyújtása a házi gyermekorvosi szolgálat 
üzemeltetésére  

azonnal Horváth Miklós A testületi döntés a gyermekorvosi szolgálat mőködésével kapcsolatos 
gesztori feladatokat ellátó Lukácsháza községi Önkormányzat részére 
2008. április 30-án megküldésre került  

36/2008. 
(IV.29.)  

A testületi ülés közötti idıszak legfontosabb 
eseményeirıl szóló polgármesteri beszámoló 
elfogadása 

azonnal  Horváth Miklós 

 

További intézkedést nem igényel 

37/2008. 
(IV.29.)  

Lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámoló elfogadása 
 

azonnal Horváth Miklós További intézkedést nem igényel 

38/2008. 
(IV.29.)   

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 
2007. évi ellátásáról szóló beszámoló elfogadása 
 

azonnal Horváth Miklós 
A beszámolónak a Nyugat-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal 
Szociális és Gyámhivatala részére 2008. május 13-án megküldésre került  

 

39/2008. 
(IV.29.)  

KVVTKT Gyermekjóléti Szolgálatának 2007. évi 
tevékenységérıl szóló beszámolójának elfogadása 
 

azonnal Horváth Miklós A testületi döntés KVVTKT Munkaszervezete részére 2008. május 13-án 
megküldésre került 



40/2008. 
(IV.29.)  

A Velem 915 hrsz.-ú ingatlan változási vázrajz 
elkészítésének megrendelése 
 

azonnal Horváth Miklós A szerzıdés-tervezet Maróti Ferenc részére megküldésre került 

41/2008. 
(IV.29.) 

Szombathely MJV szennyvízelvezetési és tisztítási 
rendszerének fejlesztési projekt 2007. évi 
beszámolójának elfogadása   

azonnal Horváth Miklós  A testületi döntés Szombathely MJV Polgármesteri Hivatala részére 
2008. május 13-án  megküldésre került  

42/2008. 
(IV.29.) 

Pályázat benyújtása a Nyugat-dunántúli Regionális 
Fejlesztési Tanács HÖF CÉDE pályázatára   
 

2008. 05.15. Horváth Miklós  A pályázati anyag határidıre benyújtásra került, elbíráló szervezet a 
pályázatot befogadta 

44/2008. 
(V.14.) 

A testületi ülés közötti idıszak legfontosabb 
eseményeirıl szóló polgármesteri beszámoló 
elfogadása 

azonnal  Horváth Miklós 

 

További intézkedést nem igényel 

45/2008. 
(V.14.) 

A 2008. évi Falunap elıkészületeirıl tartott 
beszámoló elfogadása 
 

azonnal Horváth Miklós További intézkedést nem igényel 

46/2008. 
(V.14.) 

Támogatási kérelem benyújtása a Vas Megyei 
Önkormányzat önerı-kiegészítését szolgáló 
pályázatára  

azonnal Horváth Miklós A pályázati dokumentáció 2008. május 15-én benyújtásra került 

47/2008. 
(V.28.) 

Belépés az UTIRO LEADER Egyesületbe 
 
 

azonnal Horváth Miklós A polgármester a 2008. május 29-ei alakuló ülésen az Önkormányzat 
képviseletében a belépési nyilatkozatot aláírta 

48/2008. 
(VI.11.) 

Támogatási kérelem benyújtása a Nyugat-dunántúli 
Regionális Fejlesztési Tanács vis maior 
pályázatához 

azonnal Horváth Miklós A támogatási kérelem benyújtási határideje 2008. július 9., a pályázati 
dokumentáció összeállítása folyamatban van 

 
 


