
Pilisborosjenő Község Onkormányzata

ELŐTERIESZTÉS
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

2022. június 15-ei soron következő ülésére

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Tömöri Balázs polgármester

Készítette: dr. Horti István jegyző

Előzetesen tárgyalja: -

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel:

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

szám: ,2022.

Rendelet
Határozat

A döntéshez egyszerű
minősített

normatív

hatósági
X egyéb

többség szükséges.

Az előterjesztés a honlapon közzétehető:

ígen
nem

Az előterjesztést nyüt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

DMegfe];Ielő rész X-szel kitöltendö



Tisztelt Képviselő-testület!

A 2022. június 15. napjáig született, lejárt határidejű Képviselő-testületi határozatok
végrehajtásáról az alábbiak szerinti beszámolót nyújtom, melyaek kérem szíves elfogadását.

37/2022. (V. 18.).

38/2022. (V. 18.).

39/2022. (V. 18. ).

40/2022. (V. 18.).

41/2022. (V. 18.).

42/2022. (V. 18.).

43/2022. (V. 18.).

44/2022. . 18..
45/2022. CV. 18. ).

46/2022. (V. 18.).

47/2022. (III. 18.)

Javaslat Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat A költözés megtörtént
ú' hel szmre költöztetésére
Javaslat HÉSZ módosítására

Javaslat lejárt határidejű határozatokról szóló
beszámoló elfo adására

Javaslat 2021. évben támogatott szervezetek,
mtézmények által készített beszámolók
elfo_adására

Javaslat a Budai út tulajdonba és kezelésbe
vételére

Javaslat Püisborosjenő Fő utca 24. sz. alatti
ingatlan megvételére

Javaslat kettő önkormányzati ingatlan
értékesítésére

Javaslat közbeszerzési terv módosítása

Javaslat Pilisborosjenő Reichel József Művelődési
ház és Kön v tár vezető'ének kinevezésére

Javaslat Pilisborosjenő Mesevölgy Óvoda és
Bölcsőde vezető'ének kinevezésére

Javaslat pilisborosjenői magánbölcsődék
szerződésének meghosszabbítására

48/2022. (III. 18.) Javaslat pilisborosjenői SzociáUs Térkép
elfogadására

49/2022. (III. 18.) Javaslat a helyi közúthálózat használatáért
fízetendő kártalanítási kötelezettséget előíró
rendelet megalkotására

50/2022. (III. 18.)

51/2022. (III. 18.)

Javaslat 2021. évi zárszámadás elfogadására

Javaslat MEDITOP Gyógyszeripari KFT-vel való
együttműködésre

Pilisborosjenő, 2022. május 31.

A tervezőkfelkérése
ol amatban van

A Képviselő-testület
el o adta

A Képviselő-testület
elfogadta

A döntés végrehajtása
folyamatban, június 8-án
tárgyalás lesz a Magyar
Közútnál

A döntés végrehajtása
folyamatban van, a
tárgyalások
me kezdödtek

Az elsö ingatlan
értékesítésérejúnius 15-
én lesz az árverés
Az átvezetés me történt

Az új pályázat kiírása
me történt

Az óvodavezető
kinevezéseme történt
A szerződések elkészítse

és aláírásafolyamatban

Az elfogadás után a
szociális tárgyú
rendeletekfelülvizsgálata
me kezdődött
A rendelet kihirdetése

megtörtént, az üj
behqjtási rendelt ajúnius
15-i ülésen napirendi
ont

A rendelet kihirdetése
me történt

A szerződések aláírása

(egy kivételével)
me történt

^0<?-OSJ?/VÖ (.

^... Ei
'piön^

í,

(p
nn.

^



HATÁROZATIJAVASLAT

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselö-testülete a polgármestemek a 2022.
június 15. napjáig született, lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
szóló beszámolóját elfogadja.

Felelős: Tömöri Balázs polgánnester
Határidő: azonnal




