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Tisztelt Képviselő-testület!

A 2022. december 7. napjáig született, lejárt határidejü Képviselö-testületi határozatok
végrehajtásáról az alábbiak szerinti beszámolót nyújtom, melynek kérem szíves elfogadását.

Hatarozat largy vegrehajtas érdekéüen ten
iiifpyL'^irInc

77/2022. (XI. 2.) Javaslat az adóigazgatási feladatokat
ellátó köztiszh'iselők anyagi
érdekeltségéről szóló rendelet
megalkotására

A rendelet kihirdetése megtörtént

78/2022 (XI. 2.) Javaslat Fővárosi Agglomeráció Társulás
(FAOT) Társulási Megállapodás
módosításának elfogadására

A dönlésről a FA OT kiértesitése

meglorlent

79/2022 (XI. 2.) Javaslat a szociális ellátásokról szóló

3/2015. (11.26.) önkormányzati rendelet
módosítására

A rendelet kihirdetése megtörtént

80/2022 (XI. 2.) Javaslat Mesevölgy óvoda 2021/2022. évi
nevelési év beszámolójának elfogadására.

A dönlésről az óvoda kiértesitése

megtortent
81/2022 (X. 2.) Javaslat téli síkosság mentesítés és

hóeltakarítás megoldására
A döntés által megengedett
beszerzések elkezdödtek (só,
terepjáró, sószórók, hótóló lapátok)

82/2022 (X. 2.) Javaslat 2023. évi igazgatási szünet
rendeleti szintű meghatározására

A rendelet kihirdelése megtörtént

83/2022 (XI. 2.) Javaslat NEBIH által kiirt "fatermékek
közérdekű célokra történő ingyenes
tulajdonba adására" pályázaton való
részvételre

A pályázatot benyújtottuk, 2 m
tűzifál nyertünk ingyenesen.

84/2022 (XI. 2.) Javaslat a 714 Hrsz-re vonatkozó

együttműködési megállapodás és
ajándékozási szerződés elfogadására

A szerződésekel aláirluk

85/2022 (XI. 2.) Javaslat 3013 hrsz-ú, a Téglagyári út
kiszabályozásához szükséges ingatlan út
lejegyzésének indítására

Az eljárás meginditása folyamatban
van

86/2022 (XI. 2.) Javaslat MEDITOP Kft által biztosított,
helyi rászorulók ellátását támogató
2.000.000 Ft felajánlás

A támogatás szerzödés ten'ezetet a
MEDITOP részére megküldtük.

Pilisborosjenő, 2022. november 25.

Tömöri Bal

polgármeste

HATÁROZATI JAVASLAT



Pilisborosjenő Község Onkormányzatának Képviselö-testülete a polgármestemek a 2022.

december 7. napjáig született, lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
szóló beszámolóját elfogadja.

Felelős: Tömöri Balázs polgármester
Határidő: azonnal




