
                          

 
 
                                                                                                 

     
 
 
 
                                                                                                                                                                              
                            

   B E S Z Á M O L Ó 

                                                                                  a lejárt határidejű nyilvános testületi határozatok végrehajtásáról 
 

 
 

Határozat 
száma 

Tárgy Határid ő  Felelős Végrehajtásról rendelkezés 

46/2010. 
(VIII.9.) 

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

azonnal Horváth Miklós Tudomásul szolgált, további ügyintézést 
nem igényel  

47/2010. 
(VIII.9.)  

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
beszámoló elfogadása 
 

azonnal Horváth Miklós Tudomásul szolgált, további ügyintézést 
nem igényel 

48/2010. 
(VIII.9.)  

A 2010. augusztus 19-ei ünnep előkészületeiről szóló 
polgármesteri beszámoló elfogadása  

azonnal Horváth Miklós  Tudomásul szolgált, további intézkedést 
nem igényel 
 

49/2010. 
(VIII.9.)  

A Velem 596 hrsz-ú ingatlanon létesítendő 
személygépkocsi parkoló építési munkálatairól szóló 
tájékoztató elfogadása 

azonnal Horváth Miklós 

 

Tudomásul szolgált, további intézkedést 
nem igényel 

50/2010. 
(VIII.9.)  

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 
2010. október 3-ai választásáról szóló tájékoztatót 
elfogadása 

azonnal Horváth Miklós  Tudomásul szolgált, további intézkedést 
nem igényel 



51/2010. 
(VIII.9.) 

Csatlakozási szándék kinyilvánítása a BURSA 
HUNGARICA felső- oktatási ösztöndíj pályázat 2011. 
évi fordulójához  

azonnal Horváth Miklós  A testületi döntést a bozsoki testületi 
döntését követően kívánjuk megküldeni az 
OKM Támogatáskezelő részére. A 
határidő 2010. szeptember 30.   

52/2010. 
(VIII.9.) 

Döntés a Velem, Rákóczi utcában súlykorlátozó tábla 
kihelyezésével kapcsolatos közérdekű bejelentéssel 
kapcsolatban  

azonnal Horváth Miklós A bejelentő tájékoztatása 2010. 
szeptember 13-án megtörtént  

53/2010. 
(VIII.9.) 

A Velem 1320 hrsz.-ú ingatlan jogi helyzetének 
rendezésével kapcsolatos tulajdonosi megkeresés 
 

azonnal Horváth Miklós A testületi döntésről a jogi képviselő 
tájékoztatása 2010. szeptember 6-án 
megtörtént 

56/2010. 
(VIII.12.) 

A Vas Megyei Területrendezési Terv módosításának 
véleményezési eljárása 
 

azonnal Horváth Miklós A testületi döntésről 2010. szeptember 2-
án tájékoztattuk a Vas Megyei Közgyűlés 
elnökét 

57/2010. 
(VIII.12.) 

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás 2010. I. félévi működéséről 
szóló beszámolójának elfogadása 

azonnal Horváth Miklós A testületi döntésről 2010. szeptember 2-
án tájékoztattuk Szombathely MJV 
Polgármesteri Hivatalát  

58/2010. 
(VIII.12.) 

Döntés a Nemzeti Együttműködésről szóló 
nyilatkozatnak a Körjegyzőség épületében történő 
kihelyezéséről  

azonnal Horváth Miklós A bozsoki Képviselő-testület döntése 
következtében további intézkedést nem 
igényel 

 
 
 

                             Velem, 2010. szeptember 8.                                                                
                                                                    
                  
                                                                                                   Összeállította:   
 
                                                                                                                                                                      /: Dr. Görög István sk. :/ 

                                                                                            körjegyző  


