
 
Pilisborosjenő Község Önkormányzata 

 

         szám:       /2020. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET  

2020. szeptember 16-i ülésére 
 

Tárgy: Beszámoló a 2020.08.26. napjáig született képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 
 

Előterjesztő: Tömöri Balázs polgármester 
 

Készítette: Szomora Csilla Kt. referens 
 
Előzetesen tárgyalja:  - 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel:  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 

A döntéshez egyszerű X  

minősített  többség szükséges. 

     
 
Az előterjesztés a honlapon közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  
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 Megfelelő rész X-szel kitöltendő 



Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A 2020. augusztus 26. napjáig született képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról az 

alábbiak szerinti beszámolót nyújtom, melynek kérem szíves elfogadását. 
 

Határozat Tárgy Végrehajtás érdekében 

tett intézkedés 

75/2020. (VI.29.) Napirendi pont elfogadása Intézkedést nem igényel 

76/2020. (VI.29.) Engedményezési szerződés elfogadása aláírva 

77/2020.(VII.15.) Napirendi pontok elfogadása Intézkedést nem igényel 

78/2020.(VII.15.) HÉSZ módosítás véleményezésének elindítása elindítva 

79/2020.(VII.15.) Településkép védelmi rendeletmódosítás 
véleményezésének elindítása 

elindítva 

80/2020.(VII.15.) Településfejlesztési koncepció elkészítésére tervező 
kiválasztása 

FFTF Bizottság megkezdte az 

interjúk szervezését a 

pályázókkal 

81/2020.(VII.15.) Beszámoló a bölcsőde tervpályázatról nem volt teendőm, elfogadva 

82/2020.(VII.15.) Fő út 59. szám alatti önkormányzati bérlakás 
bérletére vonatkozó pályázat kiírása 

szolgálati lakás felújítására 

kiírt Magyar Falu Program 

pályázat előkészítése miatt 

elhalasztva a beadott pályázat 

elbírálásáig (szept 4 + 60 nap) 

83/2020.(VII.15.) A szociális ellátásokról szóló 3/2015.(III.26.) 
önkormányzati rendelet módosítása 

elfogadva 

84/2020.(VII.15.) Pályázat kiírása a Reichel József Községi Könyvtár 
és Művelődési Ház intézményvezetői beosztására 

A pályázat kiírása megtörtént.  

85/2020.(VII.15.) A Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár által 
benyújtandó érdekeltségnövelő pályázat 
jóváhagyása 

jóváhagytam, benyújtottuk. 

86/2020.(VII.15.) Egészségterv és szociális térkép készítése folyamatban 

87/2020.(VII.15.) Pályázati önrészekben való előzetes döntéshozatal Két esetben  

88/2020.(VIII.07.) Napirendi pontok elfogadása További intézkedést nem 

igényel 

89/2020.(VIII.07.) Civil szervezetek támogatása megtörtént 

90/2020.(VIII.07.) A Helyi Érték pályázat kiírásának előkészítése folyamatban 

91/2020.(VIII.07.) Pilisborosjenő Község Önkormányzat tevékenységi 
kör bővítése 

elindítva 

92/2020.(VIII.26.) Tücsök utcai vis maior pályázattal kapcsolatos 
döntés elfogadása 

elfogadva 

93/2020.(VIII.26.) Új közétkeztetési térítési díj megállapítása és új 
szolgáltatóval való szerződéskötés 

megtörtént 

94/2020.(VIII.26.) Antonovits Bence lemondása a tanácsnoki 
megbízatásról 

Az elfogadott határozat 

értelmében a Központosított 

Illetményszámfejtő Rendszerben 

a módosítás elvégzésre került.  

95/2020.(VIII.26.) Bozsódi Borbála megbízása a tanácsnoki feladatok 
ellátásával 

Az elfogadott határozat 

értelmében a Központosított 

Illetményszámfejtő Rendszerben 

a módosítás elvégzésre került. 

96/2020.(VIII.26.) A tanácsnok feladatainak meghatározása  megtörtént 

97/2020.(VIII.26.) Polgármester felhatalmazása az SzMSz 
módosítására 

jelen KT ülés témája 

 
Pilisborosjenő, 2020. szeptember 15. 
 

 



          Tömöri Balázs 
polgármester  
 

 
H A T Á R O Z A T I   J A V A S L A T 

 

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesternek a 2020. 

augusztus 26. napjáig született képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló 

beszámolóját elfogadja. 

 

Felelős: Tömöri Balázs polgármester 

Határidő: 2020.09.16. 

 

 

 


