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Előterjesztés,
amely készült Som Község Önkormányzatának Képviselő-testületének
2018. november 27. napi nyilvános, rendes testületi ülésére

1.napirendi pont: Döntés a polgármester két ülés között végzett munkájáról szóló beszámoló
elfogadásáról.

Az előterjesztést készítette: Lenkey Tibor polgármester
Törvényességi szempontból ellenőrizte: Budainé Vajk Ildikó jegyző
Tárgyalás módja: nyílt ülésen
Elfogadás módja: egyszerű többséggel
Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az alábbi beszámoló elfogadását:
Polgármesteri beszámoló
(a képviselő-testület 2018.11.27-i ülésére)
(előző beszámolómat 2018.09.25-én fejeztem be, ettől az időtől folytatom. A vastagon szedett
időpontok nem normál munkaidőben végzett munkát jelentenek.)
2018: szeptember:
26: dolgozókkal közterületeinken őszi munkák végzése (lombtakarítás, gépi kaszálás)
27: délelőtt Ságváron hivatali munka, majd délután fogadóóra megtartása,
28: a kábel TV-internet hálózat üzemeltetésénél szolgáltató váltás fog bekövetkezni, erről
levélben tájékoztattam a község előfizetőit (dolgozóink kézbesítették ki,) majd a somi
szennyvíztelep működéséről egyeztettem a DRV-vel,
29: rendelőknél, Közösségi háznál gázfűtések átvizsgálása, beindítása,
2018. október:
01: szőlőhegyi mélyutak javítása, belterületi részen kaszálás. A mai napon kezdtem meg 29.
polgár-mesteri évemet!
02: délelőtt Ságváron hivatali munka + gyűlés az Óvodában,
03: délelőtt Siófokon DBRHÖT FB-és TT-ülés, majd Ságváron hivatali munka,
04: Ady u. 32. számú önkormányzati ingatlan fűtéskorszerűsítéséről egyeztetés, majd délután
fogadóóra megtartása,
05: Daránypusztán közterületen takarítás, szemétszedés, majd Ságváron hivatali munka.
Ezután Somban megbeszélés a DRV munkatársaival a szolgáltatásról, aktuális kérdésekről,
06: előadással, beszélgetéssel emlékeztünk dicső somi nemzetőr elődeinkre délután
a Könyv-tárban,
08: egész nap dolgozóinkkal a Temetőben tettük rendbe azon elhunytak sírjait, akiknek már
nincs élő hozzátartozójuk községünkben,
09: délelőtt hivatali munka Ságváron,
10: terem berendezése szépkorúak köszöntéséhez,
11: délután fogadóóra megtartása,
12: NHSZ Zöldfok Zrt közgyűlésen részvétel Siófokon,

13: délután Som község „szépkorú polgárainak” köszöntése a Közösségi házban,
15: Szépkorú rendezvény utáni rakodás, pakolás a Közösségi házban,
16: Ságváron hivatali munka,
17: Siófokon egyeztetés a kábel TV-internet hálózat leendő üzemeltetőjével,
18: délelőtt Siófokon hulladékos megbeszélés, majd Daránypusztán a telepen egyeztetés az
üzemeltetőkkel. Délután fogadóóra megtartása,
19: hulladékos megbeszélés az NHSZ Zöldfok Zrt-vel Somban,
24: délelőtt Ságváron hivatali munka,
25: délelőtt Ságváron hivatali munka, délután Somban fogadóóra megtartása,
26: Temetőben dolgozókkal munka (részben felügyelet, ellenőrzés),
27: Közösségi házban töklámpások készítése,
29: Daránypuszta: „szeméttelepen” leltár, átadás-átvétel,
30. Ságváron hivatali munka,
31: kerékpárúttal kapcsolatos egyeztetés.
2018. november:
05: dolgozókkal délelőtt közterületeken takarítás, bokrok ültetése,
06: délelőtt Ságváron hivatali munka, délután ugyanott testületi értekezletek,
07: délután és este lakossági kábel TV-internet új szolgáltatói szerződések kötése,
08: délelőtt Somban a vízkárelhárítási terv egyeztetése a Tervezővel, délután temetés, majd
fogadóóra megtartása,
09: SEFAG megkezdte a szociális tűzifa szállítását délelőtt,
10: szociális tűzifa igénylések elkészítésének segítése,
11: délelőtt dolgozókkal Vasútállomás környékének takarítása, délután és este szociális tűzifa
igénylések elkészítésének segítése,
12: Ságváron hivatali munka, délután és este kábel TV-internet egyeztetés a Közösségi
házban,
13: szociális tűzifa igénylések beadásának segítése, délután DRV szakembereivel egyeztetés,
14: szociális tűzifa igénylések beadásának segítése, majd délután-este kábel tv-internet
hálózat
átadás-átvétele a Közösségi házban,
15: délelőtt Ságváron hivatali munka, majd délután Daránypusztán szociális tűzifa igénylések
beadásának segítése, illetve estig fogadóóra megtartása,
16: térségi aktuális dolgok egyeztetése Balatonendréden,
19: szociális tűzifa igényléseknél hiánypótlások intézése a Közös Hivatalunk felé,
20: megyei polgármesterek és jegyzők konferenciáján részvétel Siófokon,
21: megyei polgármesterek és jegyzők konferenciáján részvétel Siófokon,
22: délelőtt Ságváron hivatali munka, délután polgármesteri fogadóóra megtartása,
23: dolgozókkal szőlőhegyi utak karbantartása,
26: délelőtt Daránypusztán közterületek karbantartása, takarítása,
27: délelőtt Ságváron hivatali munka, délután testületi ülése megtartása.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a két ülés között
végzett munkámról szóló polgármesteri beszámolómat fogadja el, majd döntéséről az alábbi határozati javaslat szerint - határozatot hozzon!
Som község Önkormányzata Képviselő-testületének
……/2018.(XI. 27.) határozata
a polgármester két ülés között végzett munkájáról szóló beszámoló
elfogadásáról.
Som község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester két ülés
között végzett munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés alapján elfogadja.
Felelős: Lenkey Tibor polgármester
Határidő: azonnal

