
 

Nagykarácsony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 24-i ülésének 

1/a. napirendi pontja 

 

Tárgya: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előadó: Scheier Zsolt polgármester 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról a következő jelentést adom: 

 

4/2014. (I. 28.) önkormányzati határozatban a képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta a 

háziorvos feladat-ellátási szerződés felülvizsgálata című előterjesztést. A szerződés módosítás 

aláírásra és megküldésre került az OEP-nek, illetve Dr. Pálházi Gábor háziorvosnak. 

 

11/2014. (I. 28.) önkormányzati határozat a fogászati ügyeleti ellátásra szerződött fogorvosi 

ügyeleti díjának módosításáról szól. A döntésről a Dunaújvárosi Fogorvosok Egyesülete 

értesítést kapott. 

 

12/2014. (I. 28.) önkormányzati határozatban a testület támogatását fejezte ki Szilasy László a 

Perkátai Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola pályázati kiírás 

nélkül újabb 5 évre szóló vezetővé történő kinevezésére. A döntésről Perkáta Község 

Önkormányzata értesítést kapott. 

 

15/2014. (I. 28.) önkormányzati határozat a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társuláshoz kapcsolódik. A döntésről szóló kivonat a Projektirodának 

továbbításra került. 

 

16/2014. (I. 28.) önkormányzati határozat a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia megalkotásában 

való részvételről szól. A döntést megküldtük a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesületnek. 

 

 

Kérem jelentésem elfogadását! 

 

Nagykarácsony, 2014. február 24. 

 

Scheier Zsolt 

polgármester



 

Nagykarácsony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 24i ülésének 

1/b.napirendi pontja 

 

Tárgya: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

Előadó: Szabóné Nyigrényi Judit jegyző 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról a következő jelentést adom: 

 

14/2014. (I. 28.) önkormányzati határozattal a testület a polgármester szabadságát 

engedélyezte. A döntés szerint a szabadság nyilvántartásban rögzítésre került a polgármester 

letöltött szabadsága. 

 

17/2014. (I. 28.) önkormányzati határozat a Fejér Megyei Kormányhivatal FEB/02/126-

1/2014. számon iktatott törvényességi felhívás megismeréséről szól. A testület utasította a 

jegyzőt, hogy a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi 

közszolgáltatásról szóló többször módosított 1/2002. (I. 30.) önkormányzati rendelet 

felülvizsgálatát végezze el és azt a 2014. február 24-i ülésre terjessze elő. A felülvizsgálatot 

elvégeztem, és jelen ülés önálló napirendjeként szerepel a rendelet-tervezet elfogadása. 

 

18/2014. (I. 28.) önkormányzati határozat a Fejér Megyei Kormányhivatal FEB/02/119-

1/2014. számon iktatott törvényességi felhívás megismeréséről szól. A testület utasította a 

jegyzőt, hogy a köztisztaság fenntartásáról és a környezetvédelemről szóló többször 

módosított 9/2012. (IX. 11.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatát végezze el és azt a 2014. 

február 24-i ülésre terjessze elő. A felülvizsgálatot elvégeztem, és jelen ülés önálló 

napirendjeként szerepel a rendelet-tervezet elfogadása. 

 

 

Kérem jelentésem elfogadását. 

 

Nagykarácsony, 2014. február 24. 

 

 

 

Szabóné Nyigrényi Judit 

jegyző 

 

Határozati javaslat: 

 

Nagykarácsony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2014. (I. 28.), 11/2014. (I. 

28.), 12/2014. (I. 28.), 15/2014. (I. 28.) és 16/2014. (I. 28.) önkormányzati határozatokról 

szóló polgármesteri jelentést és a 14/2014. (I. 28.), 17/2014. (I. 28.) és 18/2014. (I. 28.) 

önkormányzat határozatról szóló jegyzői jelentést tudomásul vette és elfogadta. 

 

 

 

 


