
Pilisborosjenő Község Önkormányzata

szám: ,2021.

ELŐTERJESZTÉS
AKÉPVISELŐ-TESTÜLET

2021. október 20-i soros ülésére

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Tömöri Balázs polgármester

Készítette: dr. Horti Istvánjegyző

Előzetesen tárgyalja: -

Az előterjesztés ajogszabályi rendelkezéseknek megfelel:

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet
Határozat

A döntéshez egyszerű
minősített

normatív

hatósági
X egyéb

többség szükséges.

Az előterjesztés a honlapon közzétehető:

igen
nem

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

DMegfelelö rész X-szel kitöltendö



Tisztelt Képviselő-testület!

A 2021. szeptember 15. napjáig született, lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok
végrehajtásáról az alábbiak szerinti beszámolót nyújtom, melynek kérem szíves elfogadását.

47/2021. (VI.23.)
52/2021. CVI.23.)

A Kardiabent Kft. kérelmének elbírálása

Óvoda nyári zárva tartásának engedélyezése,
valamint tábori ügyelet szervezése

54/2021. 0^11. 30. ) Szociális célú tuzifa igénylésére vonatkozó
pályázat benyújtása

55/2021. (VII.30.) Tücsök utca területének útíejegyzéssel történő
önkormán zati tula'donba vétele

Bölcsődék szerződésének meghosszabbítására57/2021.(VII.30.)

58/2021. (VII.30.) Iskolai közétkeztetési ellátásra vonatkozó

pályázat kiírása

62/2021. CVII.30.)

63/2021. (VII.30.)

64/2021. (VIL30.)

65/2021. (VII.30.)

66/2021. (VII.30.)

69/2021. (IX.15.)

71/2021. (IX.15.)

Döntés a Budai utca ll. sz. alatti ingatían
önkormányzat megvételre felajánlott
tula' donrészéről

Az 584 hrsz-ú ingatíanra vonatkozó TRSZ
megkötése, valamint a polgármester részére
felhatalmazás nyújtása Lazareth
településrészen TRSZ megkötésére, jelzálogjog
törlésére, a'ándék in atlanelfo adására
Elkülönített számláról pénzeszköz áthelyezése
az önkormányzat költségvetési számlájára
in atlanfedezet biztosítással

A LENO TECH Kft-vel településrendezési
szerződés végrehajtásáról szóló megállapodás
módosítása

Zártkerti besorolású földrészletek

mezőgazdasági hasznosítását segítő/
infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések
támogatására vonatkozó pályázaton való
részvétel

Önkormányzati bérlakás bérbeadásáról szóló
ál ázatkiírása

Intézmén i étkeztetés élelmezési normáiról és

Megtörtént
Erdeklődés hiányában
az övoda épületében
tartott más egyéni
szervezésben

megvalósuló táborokhoz
volt lehetőség
csatlakozni

A pályázat beadá'sra
került; az önkormányzut
apátyázaton 666. 750
forint összegü
támovatástn ert.

folyamatban

A szerződésmódosílások
me történtek

A pályázat kiírása
megtörtént. A
legkedvezőbb
ajánlattevővel- a
BioGastro Kft-vel- való
szerződéskötés létre'öU.

folyamatban

Megtörtént

Megtörtént

Megtörtént

Kizáró okok miatt nem
tudtunk indulni

Megtörtént

A rendslet kihirdetése



térítési díjaikról szóló önkormányzati rendelet megtörtént
me alkotása

72/2021. (IX.15.) A korlátozott várakozási övezet működésének A rendelet kihirdetése
és igénybevételének rendjéről szóló rendelet megtörtént
módosítása

77/2021. (IX.15.) A Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár folyamatban
csatíakozása a Könyvtárellátási Szolgáltató
Rendszerhez

78/2021. (IX. 15. ) A 2473/2 hrsz-ú árok értékesítése folyamatban
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ömöri Balázs
polgármester



HATÁROZATIJAVASLAT

Pilisborosjenő Község Önkonnányzatának Képviselő-testülete a polgármestemek a 2021.
szeptember 15. napjáig született, lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolóját elfogadja.

Felelős: Tömöri Balázs polgármester
Határidő: 2020. 10.


