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Tisztelt Képviselő-testület!

A 2022. augusztus 30. napjáig született, lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról az alábbiak szerinti beszámolót nyújtom, melynek kérem szíves elfogadását.

52/2022 (VI. 15.) VKT engedményezési szerződés elfogadása A szerződés aláírása megtörtént
53/2022 (VI. 15.) Javaslat Településfejlesztési Koncepció 

elfogadására
A koncepció közzététele megtörtént

54/2022 (VI. 15.) Javaslat lejárt határidejű határozatokról 
szóló beszámoló elfogadására

A Képviselő-testület elfogadta

55/2022 (VI. 15.) Javaslat fejlesztőpedagógusi 4 órás státusz 
8 órás státuszra való bővítésére a 
Pilisborosjenő Mesevölgy Óvodának

A státuszbővítés megtörtént. A 
határozat 4. pontja szerinti 
tárgyalás Pest Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat Pilisvörösvári 
Tagintézményével nem vezetett 
eredményre, így javaslom saját 
forrásból a pszichológus óraszámát 
6-ról 8-ra megemelni

56/2022 (VI. 15.) Javaslat a helyi közutakra történő 
behajtás korlátozásáról szóló rendelet 
megalkotására

A rendelet kihirdetése megtörtént

57/2022 (VI. 15.) Javaslat Pilisborosjenő Község
Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről 
szóló 1/2022 (II. 15.) önkormányzati 
rendelete módosítására

A rendelet kihirdetése megtörtént

58/2022 (VI. 15.) Javaslat Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat Szakmai Programjának
módosítására

A Szakmai Program bevezetése 
megtörtént

59/2022 (VI. 15.) Javaslat Pilisborosjenői Tűzoltó Egyesület 
kérelmének elbírálására

Kérelmüket alátámasztották és 
támogattuk.

60/2022 (VI. 15.) Javaslat közforgalomnak megnyitott 
magánterület és közterületek elnevezésére

A döntés átvezetése a KCR 
rendszeren és az Ingatlan 
nyilvántartáson folyamatos

61/2022 (VI. 15.) Javaslat 2022. második féléves munkaterv 
elfogadása

A testületi ülések megszervezése az 
elfogadott rend szerint történik

62/2022 (VI. 15.) Javaslat 709 hrsz.-u és 714 hrsz.-u ingatlan 
tulajdonosai kérelemének elbírálásra

A bizottsági munkák 
ingatlanforgalmi szakértő és dr. 
György Péter ügyvéd úr segítségével 
folyik. A döntéselőkészítő anyag 
elkészülte után Képviselő-testületi 
ülés elé terjesztjük.

63/2022 (VI. 28.) Döntés Pilisborosjenő, belterület 548 
helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről

Az ingatlan értékesítése megtörtént

64/2022 (VIII.
30.)

Javaslat Pilisborosjenő Reichel József 
Művelődési ház és Könyvtár vezetőjének 
megbízására

Jávor Csaba Istvánt az 
intézményvezetői megbízása 2022. 
december 31-ig megtörtént

65/2022 (VIII.
30.)

Javaslat 8/2022. (VIII. 30.) önkormányzati 
rendelet, az intézményi étkeztetés térítési 
díjairól szóló 7/2021. (IX. 15.) rendelet 
megállapításáról és 9/2022. (VIII. 30.) 
önkormányzati rendelet, a Pilisborosjenői

A rendeletek kihirdetése megtörtént



Pilisborosjenö, 2022. szeptember 09.

Mesevölgy Óvoda és Bölcsődében az 
intézményi ellátásokért fizetendő térítési 
díjak megállapításáról szóló 3/2022. (III. 
18.) módosítására

66/2022 (VIII.
30.)

Javaslat szociális célú tűzifa igénylésére 
vonatkozó pályázat benyújtásra,
önrészének biztosítására

45 m3 tűzifa megrendelése 
megtörtént

67/2022 (VIII.
30.)

Javaslat Pilisborosjenői Mesevölgy’ Óvoda 
és Bölcsőde szakmai programjának, 
SzMSz-énkek jóváhagyására

A jóváhagyott működési 
dokumentumok alkalmazása 
elkezdődött

________________________________

Tömöri Balázs 
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Pilisborosjenö Község Önkormányzatának Képviselö-testülete a polgármesternek a 2022. 
augusztus 30. napjáig született, lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolóját elfogadja.

Felelős: Tömöri Balázs polgármester
Határidő: azonnal




