
ELOTERJESZTÉS
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

2022. november 2-ai soron következő ülésére

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Tömöri Balázs polgánnester

Készítette: dr. Horti István jegyző

Előzetesen tárgyalja: -

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel:

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet
Határozat

A döntéshez egyszerű
minősített

normatív

hatósági
X egyéb

többség szűkséges.

Az előterjesztés a honlapon közzétehető:

igen
nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

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



Tisztelt Képviselő-testület!

A 2022. szeptember 21. napjáig született, lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok
végrehajtásáról az alábbiak szerinti beszámolót nyújtom, melynek kérem szíves elfogadását.
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Javaslat Budaörsi Rendőrkapitányság,
Pilisvörösvári Rendőrőrs 2022. évi
beszámoló'ának elfo_adására

Javaslat helyi jelentőségű jellegzetes
építészeti örökség megőrzése érdekében
magánszemélyek részére homlokzatok
felú'ításának támo atására

Javaslat hulladékgazdálkodási közszol-
gáltatásról szóló 2/2017 (II. 16.)
rendelettel kapcsolatos törvényességi
felhívás me tár_ alására

Javaslat kártalanítási kötelezettség
előírásairől szóló 5/2022 (V. 18.)
rendelettel kapcsolatos törvényességi
felhívás me ár valására

Javaslat településképi döntés ellen
ben ú'tott fellebbezés elbü-álása
Javaslat rászorulók téli ellátását

támogató 2.000.000 Ft felajánlás
elfo_adására
Javaslat általános iskola
körzethatár me álla ítására

Javaslat szociális célú tűzifa igénylésére
vonatkozó pályázat benyújtásra,
önrészének biztosítására

A döntés továbbítása megtörtént

Az előterjesztést, a döntésnck
megfelelően a költségvetés
elfogadásával eg)'időben újra
beter'eszt'ük

A Képviselő-testület döntéséröl a
Főispánt értesítettük

A Képviselő-tesíület döntéséről a
Föispánt értesítettük

Az ügyfél értesítése megtörtént

A szerződés aláírása és a íámogatás
átutalása megtörtént

felvételi A Tanksrület értesitése meftörtént

37 m3 tűzifa megrendelése
megtörtcnt

Pilisborosjenő, 2022. október 19.
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Pilisborosjenő Község Önkonnányzatának Képviselő-testülete a polgármestemek a 2022.
szeptember 21. napjáig született, lejárt határidejü képviselő-testületi határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolóját elfogadja.

Felelős: Tömöri Balázs polgármester
Határidő: azonnal


