
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T á j é k o z t a t ó  

 

 
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott hatáskörben 

 
hozott döntésekről    fontosabb intézkedésekről 

 
 

Előadó:  Kovács Nándor      polgármester  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

Alábbiakban kívánok számot adni a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, átruházott 
hatáskörben hozott döntésekről, fontosabb intézkedésekről: 

38/2013.(IV.18.)S.T.Ö.számú határozat alapján a Csontvári Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény  2012. évi zárszámadása beépítésre került a Zalahalápi 
Önkormányzat  rendeletébe.  
42/2013.(IV.18.)S.T.Ö. számú határozat  alapján a Körjegyzőség 2012. évi költségvetésének 
zárszámadásáról szóló beszámoló beépítésre került Zalahaláp Önkormányzat rendeletébe. 
43/2013.(IV.18.) S.T.Ö. számú határozat  alapján a „Kacagó” Napközi Otthonos Óvoda  
2012. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló beszámoló beépítésre került Zalahaláp 
Önkormányzat rendeletébe. 
44/2013.(IV.18.) S.T.Ö. számú határozat  alapján a Háziorvosi- és Védőnői Szolgálat   2012. 
évi költségvetésének zárszámadásáról szóló beszámoló beépítésre került Zalahaláp 
Önkormányzat rendeletébe. 
46/2013.(IV.18.)S.T.Ö.számú határozat  alapján a „Kacagó” Napközi Otthonos Óvoda  
alapító okiratának módosítása átvezetésre került a törzskönyvi nyilvántartáson. 
48/2013.(IV.22.)S.T.Ö. számú határozatával elfogadott költségvetési koncepció előírásait 
gazdálkodás során figyelembe vettük. 
49/2013.(IV.22.)S.T.Ö.számú határozat alapján megküldtük az önkormányzat gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról készített értékelést a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal  részére.  
50/2013.(IV.22.)S.T.Ö.számú határozat alapján a képviselők részére megállapított 
internethasználat költségeire átutaljuk a havi 5000.-ft-ot. 
52/2013.(IV.22.)S.T.Ö.számú határozat alapján kifizettük az 5000.-ft. összegű átmeneti 
segélyt. 
53/2013.(IV.22.)S.T.Ö.számú határozat alapján kifizettük a 20.000.-ft. átmeneti támogatást.  
56/2013.(V.23.)S.T.Ö.számú határozatával elfogadott Óvoda Társulási Megállapodása 
átvezetésre került a törzskönyvi nyilvántartáson. 
57/2013.(V.23.)S.T.Ö.számú határozatával elfogadott Óvoda Alapító Okirata átvezetésre 
került a törzskönyvi nyilvántartáson. 
60/2013.(VI.24.)S.T.Ö.számú határozatot megküldtük az Észak-Balatoni Térség Regionális 
Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulásnak, a társulási megállapodást 
aláírtuk.  
61/2013.(VI.24.)S.T.Ö.számú határozatot, valamint  a támogató nyilatkozatot megküldtük  
dohány-termék értékesítésének kijelölése céljából.  
62/2013.(VI.24.)S.T.Ö.számú határozatot megküldtük a Veszprém Megyei Közgyűlés 
Elnökének, hogy nem kívánunk helyi értéktárat létrehozni. 
63/2013.(VI.24.)S.T.Ö.számú határozatot megküldtük a Kapolcsi Önkormányzatnak 
létszámcsökkentési pályázat benyújtásához. 
64/2013.(VI.24.)S.T.Ö.számú határozatot megküldtük a Nyugdíjas Klub vezetőjének, a 
működési költségek átvállalásáról. 
66/2013.(VI.24.)S.T.Ö.számú határozat alapján „Sáska Településért” kitüntetés átadásra 
került a falunapon. 
67/2013.(VI.24.)S.T.Ö. számú határozat alapján szintén átadásra került az elismerő oklevél a 
falunapon. 
68/2013.(VI.24.)S.T.Ö.számú határozat alapján  a településszépítésben résztvevők részére 
falunapon átadásra került az elismerő oklevél. 
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69/2013.(VI.24.)S.T.Ö.számú határozat alapján kifizettük a 10.000.-ft. összegű átmeneti 
segélyt.  
70/2013.(VI.24.)S.T.Ö.számú határozat alapján kifizettük a 20.000.-ft. átmeneti támogatást.  
 
Átruházott hatáskörben hozott döntések: 
 
2 fő részesült 5000-5000.-ft. átmeneti segélyben,  
1 fő 20.000.-ft. átmeneti támogatásban gyermek születése miatt. 
 
Kérem tájékoztatóm elfogadását. 
 
Sáska, 2013. szeptember 3. 
 
 
 
         Kovács Nándor 
          polgármester  
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