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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2015. január 26-ai rendes ülésére 

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

    

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról a következő tájékoztatást 

nyújtom:  
    

 

Határozatszám 
Határozat 

tartalma 
Határidő Megtett intézkedés 

148/2014. (XI. 24.) 

A 

hadigondozottak 

részére biztosított 

étkeztetés térítési 

díjának 

meghatározása. 

2015. január 1. 

Intézkedést jelenleg 

nem igényel, 

tekintettel arra, 

hogy Tokod 

településen jelenleg 

nem él 

hadigondozott, 

melynek 

következtében a 

megállapított térítési 

díj nem került 

beépítésre a 2015. 

évi költségvetési 

rendeletbe.  

155/2014. (XII. 15.) 

A 2014. 

december 15-ei 

testületi ülés 

napirendjének 

elfogadása. 

azonnal 
Intézkedést nem 

igényel. 

157/2014. (XII. 15.) 

A polgármesteri 

hivatal szervezeti 

és működési 

szabályzatának 

módosítása 

Az SZMSZ aláírására: 

2014. december 31. 

Az aláírás 

határidőben 

megtörtént. 



158/2014. (XII. 15.) 

A képviselő-

testület és szervei 

szervezeti és 

működési 

szabályzatának 

módosítása 

azonnal 

A rendelet 

2014.12.16. napján 

kihirdetésre került.  
Az SZMSZ egységes 

szerkezetbe 

foglalása, valamint 

a rendelet 

Kormányhivatal 

részére történő 

továbbítása 

megtörtént.  

159/2014. (XII. 15.) 

A Mesevár 

Óvoda 2015. évi 

munkatervének 

elfogadása 

Az intézményvezető 

értesítésére a 

döntést követő 8 

napon belül 

Az intézményvezető 

értesítése 

2014.12.19. napján 

megtörtént. 

160/2014. (XII. 15.) 

A Mesevár 

Óvoda 

pedagógiai 

programjának 

elfogadása 

Az intézményvezető 

értesítésére a 

döntést követő 8 

napon belül 

Az intézményvezető 

értesítése 

2014.12.19. napján 

megtörtént. 

161/2014. (XII. 15.) 

A Mesevár 

Óvoda 

továbbképzési 

programjának 

elfogadása 

Az intézményvezető 

értesítésére a 

döntést követő 8 

napon belül 

Az intézményvezető 

értesítése 

2014.12.19. napján 

megtörtént. 

 

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a Képviselő-testület a 147/2014. 

(XI. 24.) önkormányzati határozatában az Önkormányzat tulajdonát képező 

helyiségek és ingatlanok bérleti díjának felülvizsgálatáról döntött, azonban a 

felülvizsgálat megkezdése a mai napig még nem történt meg. 

A 156/2014. (XII. 15.) számú, a Képviselő-testület 2015. évi munkatervéről szóló 

önkormányzati határozat végrehajtása folyamatos. A testületi ülések 

előkészítése az elfogadott munkaterv figyelembevételével történik. 

A 149-154/2014. (XI. 24.) számú határozatok végrehajtásáról a 2014. 

december 15-ei testületi ülésen tájékoztatást nyújtottam. 

A fentiek értelmében a hivatkozott határozatok nem szerepelnek a 

nyilvántartásban. 
 

 

Tokod, 2015. január 19. 
 

 

            dr. Gál Gabriella 

                     jegyző 
 


