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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2014. december 15-ei 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 

125/2014. (IX.29.) 

Bursa Hungarica 

Felsőoktatási 

Ösztöndíjpályázatok 

elbírálása 

2014. december 8. 

A Népjóléti Bizottság – 

átruházott hatáskörben 

– a 2014. november 20. 

napján tartott bizottsági 

ülésén a pályázatokat 

elbírálta. A döntéséről 

szóló értesítőt az 

ügyintéző megküldte az 

Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő szerv 

részére, továbbá a 

pályázók értesítése is 

határidőben 

megtörtént. 

141/2014. (XI.11.) 

A 2014. november 11-

én tartott ülés 

napirendjének 

elfogadásáról 

azonnal 
Végrehajtást nem 

igényel. 

142/2014. (XI.11.) 

Roma Nemzetiségi 

Önkormányzattal 

kötendő 

együttműködési 

megállapodás 

jóváhagyása 

2014. november 

11. 

A megállapodás 

aláírása mindkét fél 

részére határidőben 

megtörtént. 

143/2014. (XI.24.) 

A 2014. november 24-

én tartott ülés 

napirendjének 

elfogadásáról 

azonnal 
Végrehajtást nem 

igényel. 

144/2014. (XI.24.) 

A 2015. évi belső 

ellenőri feladatok 

ellátásával összefüggő 

vállalkozási szerződés 

megkötése a 

megbízott belső 

ellenőrrel. 

2014. december 1. 

A vállalkozási szerződés 

2014. november 28. 

napján mindkét fél 

részéről aláírásra került. 



145/2014. (XI.24.) 

A 2015. évi Belső 

Ellenőrzési terv 

elfogadásáról 

A belső ellenőr 

értesítésére a 

döntéstől 

számított 15 

napon belül 

A belső ellenőrt 2014. 

december 1. napján – 

írásban és szóban – 

értesítettem. 

146/2014. (XI.24.) 

Lukács§Lukács Cafe 

Kft. által bérelt 

üveggyári büfé bérleti 

szerződés 

felmondásának 

elfogadásáról 

A bérlő 

tájékoztatására a 

döntéstől 

számított 8 napon 

belül 

A bérlő értesítése 2014. 

november 28. napján – 

elektronikus és postai 

úton is – megtörtént. 

149/2014. (XI.24.) 

A Tokod Nagyközségért 

Alapítvány Alapító 

Okiratának 

módosításáról 

azonnal 

Az Alapító Okirat 

módosítása és egységes 

szerkezetbe szedett 

szövege az 

önkormányzati 

határozattal együtt 

megküldésre került 2014. 

november 27. napján a 

Tatabányai 

Törvényszékhez. A 

Törvényszék a 

tértivevény tanúsága 

szerint levelünket 2014. 

november 28. napján 

átvette. 

150/2014. (XI.24.) 

Az energetikai pályázat 

-  vállalkozási szerződés 

módosítása 

A szerződés 

módosítására a 

döntést követő      

8 napon belül 

A szerződés módosítása 

határidőben 

megtörtént, 2014. 

december 1. napján. 

151/2014. (XI.24.) 

Dorog Többcélú 

Kistérségi Társulás 

Társulási Megállapodás 

módosításának 

hozzájárulásáról 

DTKT elnökének 

értesítésére:      

2014. december 8. 

A határozat elektronikus 

és postai úton 2014. 

november 28. napján 

megküldésre került, a 

tértivevény tanúsága 

szerint azt 2014. 

december 1. napján 

átvették. 

152/2014. (XI.24.) 

A Térségi Szociális 

Alapellátó Szolgálat 

által nyújtott 

ellátásokról, azok 

igénybevételéről és a 

fizetendő térítési 

díjakról szóló 10/2012 

(III. 9.) önkormányzati 

rendelet 

módosításához való 

hozzájárulásról 

DTKT elnökének 

értesítésére:      

2014. december 8. 

A határozat elektronikus 

és postai úton 2014. 

november 28. napján 

megküldésre került, a 

tértivevény tanúsága 

szerint azt 2014. 

december 1. napján 

átvették. 



153/2014. (XI.24.) 

Teknős Ferencné 

részére nyújtandó 

kamatmentes kölcsön 

megállapításáról 

azonnal 

A jelzáloggal biztosított 

kölcsönszerződés 2014. 

december 3. napján 

mindkét fél részéről 

aláírásra került. A 

megállapított kölcsönt a 

jogosult a fenti 

időpontban átvette. 

154/2014. (XI.24.) 
A mezei őrszolgálat 

megszüntetéséről 
azonnal 

A szükséges munkaügyi 

intézkedéseket a 

munkáltató elvégezte.   

A mezőőrt 2014. 

december 1-jei hatállyal 

felmentette. 

Közalkalmazotti 

jogviszonya 2014. január 

29. napján szűnik meg. 

Utolsó munkanapja – a 

szabadságait és a 

felmentési időt 

figyelembe véve – 2014. 

december 5. napja. 

 

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a 147/2014. (XI.24.) számú, az 

Önkormányzat tulajdonát képező helyiségek és ingatlanok bérleti díjának 

felülvizsgálatáról szóló önkormányzati határozat végrehajtása folyamatos, továbbá a 

148/2014. (XI.24.) számú határozat végrehajtásának határideje a testületi ülés 

napjáig még nem járt le. 

 

A fentiek értelmében e két határozat nem szerepel a fenti nyilvántartásban. 
 

 

2014. december 4. 
 

 

 

            dr. Gál Gabriella 

                     jegyző 
 


