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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Vértesacsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. novemberi és decemberi ülésein 

megszavazott határozatok végrehajtása megtörtént, melyek jegyzéke a következő: 

 

 

Vértesacsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. novemberi és decemberi 

ülésein megszavazott és végrehajtott határozatok jegyzéke 
 

 

150/2014. (XI.26.) számú határozat  - a   háziorvos beszámolójáról - A képviselő-testület a beszá-

molót elfogadta.                                                                                                                                                                     

151/2014. (XI.26.) számú határozat - a   védőnő beszámolójáról - A képviselő-testület a beszámo-

lót elfogadta.                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                        

152/2014. (XI.26.) számú határozat - Az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok 

ellátásáról és a helyi adókból származó bevételek alakulásáról szóló beszámoló elfogadásáról - A 

képviselő-testület a beszámolót elfogadta.                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                             

153/2014. (XI.26.) számú határozat - Az Önkormányzat kormányzati funkciónak bővítéséről –A 

képviselő-testület a  Növénytermesztés, állattenyésztés és a kapcsolódó szolgáltatások funkciót az 

Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciói közé felvette. 

                                                                                                                                                                                   

154/2014. (XI.26.) számú határozat - a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról – a képviselő-testület 

a helyi adórendeletek felülvizsgálta, azokat nem módosította. 

                                                                                                                                                                                           

155/2014. (XI.26.) számú határozat - a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal részére egyszeri 

céltámogatás nyújtásáról - Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi működéséhez egyszeri 

407.862.- Ft összegű céltámogatást nyújt Felcsút és Tabajd községek önkormányzatainak – határidő: 

2015. január 31. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

156/2014. (XI.26.) számú határozat - a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és 

fenntartásáról szóló megállapodás módosításáról – A képviselő-testület a megállapodást 

módosította a határozat  megküldésre került.  

                                                                                                                                                                                             

157/2014. (XI.26.) számú határozat -  A Német Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött 

megállapodás felülvizsgálatáról – A képviselő-testület Német Nemzetiségi Önkormányzattal 

megkötött megállapodást nem módosította. 

                                                                                                                                                                                       

158/2014. (XI.26.) számú határozat - Mikulás csomag vásárlásáról - a képviselő-testület 1.300,-

Ft/csomag/gyermek értékben a Mikulás csomagokat beszerezte. 

  

159/2014. (XI.26.) számú határozat - Karácsonyi és szilveszteri programok támogatása – A 

képviselő-testület a programokra 500.000,- Ft költségkeretet biztosított a Polgármester részére. 

                                                                                                                                                                                             

160/2014. (XI.26.) számú határozat - Schilling János alpolgármester delegálása Bicske és 

Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Tanácsába – A képviselő-testület Schilling 

János alpolgármester delegálásával egyetértett.  



                                                                                                                                                                                             

161/2014. (XI.26.) számú határozat - Vuity Antal  Béla alpolgármester delegálása Bicske és 

Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Társulási Tanácsába – A képviselő-testület  Vuity Antal  

Béla alpolgármester delegálásával egyetértett. 

                                                                                                                                                                                     

162/2014. (XI.26.) számú határozat - Schilling János alpolgármester delegálása Esély Szociális, 

Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás Társulási Tanácsába – A képviselő-

testület Schilling János alpolgármester delegálásával egyetértett.  

 

                                                                                                                                                                                           

163/2014. (XI.26.) számú határozat - Vuity Antal Béla alpolgármester delegálása Esély Szociális, 

Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Fenntartó Társulás Társulási Tanácsába – A képviselő-

testület  Vuity Antal  Béla alpolgármester delegálásával egyetértett. 

                                                                                                                                                                                         

164/2014. (XI.26.) számú határozat - Schilling János alpolgármester delegálása Közép Duna-

vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába – A képviselő-testület 

Schilling János alpolgármester delegálásával egyetértett.  

                                                                                                                                                                                         

165/2014. (XI.26.) számú határozat - Vuity Antal Béla alpolgármester delegálása Közép Duna-

vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába – A képviselő-testület  

Vuity Antal  Béla alpolgármester delegálásával egyetértett. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

166/2014. (XI.26.) számú határozat - Németh István, Vértesacsa, Zártkert 2151 hrsz-ú ingatlan 
villamos energiával történő ellátásához Tulajdonosi nyilatkozat kiadásáról – A képviselő-testület a 

Tulajdonosi nyilatkozatot kiadta. 

                                                                                                                                                                                            

167/2014. (XI.26.) számú határozat - Németh István, Vértesacsa, Zártkert 2151  hrsz-ú ingatlan 
villamos energiával történő ellátásához Közútkezelői hozzájárulás kiadásáról – A képviselő-testület 

a Közútkezelői hozzájárulást kiadta. 

                                                                                                                                                                                           

168/2014. (XI.26.) számú határozat - Vértesacsai Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda 

dolgozóinak részére jutalom kifizetéséről – A képviselő-testület a jutalom kifizetését engedélyezte. 

                                                                                                                                                                                            

169/2014. (XI.26.) számú határozat - Vértesacsai Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda 

óvodavezetője részére jutalom megállapításáról –A képviselő-testület az óvodavezető részére a 

jutalmat megállapította. 

 

170/2014. (XI.26.) számú határozat - Papp Vivien tanuló Arany János Tehetséggondozó 

Programban való részvételének támogatásáról – A Képviselő-testület Papp Vivien részvételét havi 

5.000,- Ft tanulmányi ösztöndíjjal támogatta. A határozat megküldésre került. 

                                                                                                                                                                            

171/2014. (XI.26.) számú határozat - a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat támogatásának odaítéléséről – A képviselő-testület Győrfi Milán tanulót havi 

3.000,- Ft támogatásban részesítette. 

                                                                                                                                                                                 

172/2014. (XI.26.) számú határozat - a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat támogatásának odaítéléséről – A képviselő-testület Láng Mónika tanulót havi 

3.000,- Ft támogatásban részesítette. 

                                                                                       



173/2014. (XII.04.) számú határozat - A Vértesacsáért Egyesülettel megkötött Támogatói szerződés 

4.számú módosításáról – A képviselő-testület a Támogatói szerződés 4. számú módosítását támo-

gatta. A határozat és az aláírt szerződés megküldésre került a Vértesacsáért Egyesület részére. 

 

174/2014. (XII.09.) számú határozat - Döntés a rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjéről  a 

jegyzőkönyv hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyéről – A képviselő-testület a napirendi 

javaslatot és a jegyzőkönyv hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyét elfogadta. 

                                                                                                                                                                                

175/2014. (XII.09.) számú határozat  - a Vértesacsai Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda 

lépcsőinek átalakítására, akadálymentesítésére és a járda kövezésére beérkezett ajánlatok 

elbírálásáról - A képviselő-testület a munkálatok elvégzésével a Blaumann és Fia Kft.-t  bízta meg.  

A vállalkozói szerződés megkötésre került. 

176/2014. (XII.09.) számú határozat - a Vértesacsai Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda 2014. 

évi költségvetésének módosításáról – A képviselő-testület a költségvetés módosítását elfogadta 

 

177/2014. (XII.17.) számú határozat - döntés a közmeghallgatás napirendjéről – A képviselő testület 

a napirendet elfogadta. 

                                                                                                                                                                                

178/2014. (XII.17.) számú határozat  - döntés a jegyzőkönyv hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető 

személyéről - a képviselő-testület a 2014. december 17-i közmeghallgatásra a  jegyzőkönyv 

hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyét elfogadta. 

                                                                                                                                                                           

179/2014. (XII.17.) számú határozat  a 2014.évi eseményekről és a 2015. évre vonatkozó főbb célok 

meghatározásáról szóló beszámolóról – A képviselő-testület a Polgármester beszámolóját elfogadta. 

                                                                                         

 180/2014. (XII.17.) számú határozat - döntés a rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjéről– 

A képviselő testület a napirendet, sürgősségi indítvány napirendre vételével, elfogadta. 

                                                                                                                                                                                   

181/2014. (XII.17.) számú határozat - döntés a jegyzőkönyv hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető 

személyéről - a képviselő-testület a  jegyzőkönyv hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyét 

elfogadta. 

                                                                                                                                                                                 

182/2014. (XII.17.) számú határozat - Vörösmarty utca 74. szám alatti ingatlan tulajdoni 

helyzetéről – A képviselő-testület nem kívánt a tulajdonjog átszállásáról rendelkezni. A határozat 

megküldésre került Tandi Ingrid Bianka részére. 

                                                                                                                                                                                   

183/2014. (XII.17.) számú határozat - Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati  

Társuláshoz történő csatlakozási szándékokról – A képviselő-testület hozzájárulását adta Ócsa 

Város Önkormányzata és Taksony Nagyközség Önkormányzata csatlakozásához. A határozat  

megküldésre került a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére. 

                                                                                                                                                                                

184/2014. (XII.17.) számú határozat - Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervének 

elfogadásáról - A képviselő-testület elfogadta a 2015. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet. 

                                                                                                                                                                                           

185/2014. (XII.17.) számú határozat - a lakás kérelem elutasításáról - A képviselő-testület  Viczena 

Gábor lakáskérelmét elutasította. A határozat megküldésre került Viczena Gábor részére.  

                                                                                                                                                                                 

186/2014. (XII.17.) számú határozat - Vuity Antal Béla alpolgármesteri megbízásának 

visszavonásáról – A képviselő-testület Vuity Antal Béla alpolgármesteri megbízását visszavonta 2014. 

december 17. napi hatállyal. 

 



                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolómat szíveskedjen megvitatni és elfogadni. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Vértesacsa, 2015. január 20. 

 

Tisztelettel: 

 

Kovács Zoltán  

polgármester 

 

Határozati javaslat 

 

 

 

Vértesacsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2015 (I.27.) számú határozata 

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának elfogadásáról 

 

Vértesacsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a 2014. novemberi 

és decemberi ülésein megszavazott Képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. 

 

Határidő: Azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 


