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Tisztelt Képviselő-testület!

A 2022. febmár 15. napjáig született, lejárt határidejű Képviselő-testiileti határozatok
végrehajtásáról az alábbiak szerinti beszámolót nyújtom, melynek kérem szíves elfogadását.

3/2022. (1. 26.)

5/2022. (1.26.)

7/2022. (1.26.)

9/2022. (1. 26.)

13/2022. (1.26.)

16/2022. (1. 26.)

20/2022. (11. 15.)

22/2022. (11. 15.)

23/2022. (11. 15.)

25/2022. III. 18.

26/2022. III. 18.

27/2022. III. 18.

28/2022. III. 18.

29/2022. III. 18.

30/2022. III. 18.

31/2022. II. 18.

Az engedélyt a hivatal
kiadta

Vagyonkezelői/mederkezelői hozzáj árulás
megadása a Solymár 3783/4 hrsz. alatt tervezett
acélszerkezet ártó üzem részére

Pilisborosjenői USC Egyesület kisbusz Folyamatban
vásárlásának támo atása

Javaslat Pilisborosjenő Önkormányzata 2022.
évi közbeszerzési tervének elfogadására és
közbeszerzési el'árás me 'ndítására

Óvodavezetői pályázat kiírása

Az EKR rendszerveb a

döntés rögzítésre került

Javaslat az un. "régi iskola tanítói lakás" helyi
védettségének elfogadására és a településkép
védelméről szóló 17/2018. (VIII.31.)
önkormánvzati rendelet módosítására

Tájékoztató a Tervtanács 2021. évi
munkatervének végrehajtásáról és javaslat a
Tervtanács 2022. évi munkaterve elfo adásáról

Javaslat Pilisborosjenő Önkormányzat 2022.
éviköltsé etésénekme alkotására

Javaslat az Önkormányzat Szervezeti és
Muködési Szabál zatának módosítására

Pénzügyi Bizottság tájékoztatása a 2022. évi
va onn ilatkozatok leadásáról

bölcsődei térítési díj megállapftásáról szóló
rendelet

Budai út tulajdonba és kezelésbe vétele (elvi
döntés)

IVIesevölgy óvoda új házirendjének elfogadása

apályázat kiírása
me történt

A döntés végrehajtása
folyamatban

Elfogadva

Elfogadva

Elfogadva

Elfogadva

Az óvodavezetőt
értesítettűk a döntésröl

A Magyar Közútnak a
Képviselő-testület
kérdéseitme küldtük.

Elfogadva

civü szervezetek 2021. évi beszámolójának Elfogadva
elfogadása

civü szervezetek

támogatására
2022. évi költségvetési Elfogadva

30. 000.000 Ft lekötésére a Raiffemsen bank Megtörtént
fíókjában

település nevekről, az utcanevekről és Elfogadva
házszámozásról szóló 20/2014. (IX. 30.) Onk.
számú rendelet módosítására

32/2022. II. 18. Fővárosi csatornaprojekt Konzorciumi Aláírva
Együttműködés Megállapodásának 3. számú
módosítása elfogadása

33/2022. III. 18. ingatian megvételéről szóló lakossági kérelem A kén Imezővel az



elbú-álása és kisajátítás megindítása egyeztetés folyamatban
van

35/2022. 11. 18. Meditop Gyógyszeripari Kft-vel való A tárgyalások még
együttműködésre folynak

36/2022. . 1. hozzájárulás megadásához Dr. Bernád Zsolt A döntésröl afogorvos
fogorvos részére praxisjog megszerzéséhez urat értesítettűk.

Pilisborosjenő, 2022. április 28.
r-

Tömöri Balázs
polgánnester

HATÁROZATIJAVASLAT

Pilisborosjenö Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármestemek a 2022.
május 18. napjáig született, lejárt határidejű képviselö-testületi határozatok végrehajtásáról
szóló beszámolóját elfogadja.

Felelős: Tömöri Balázs polgármester
Határidő: azonnal




