
Tokod Nagyközség Jegyzője 

2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 53. 

Tel.: +36/33-505-110; Fax: +36/33-505-120 
                     e-mail: jegyzo@tokod.hu    

10. napirendi pont 

Előadó: dr. Gál Gabriella 

   

E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2015. szeptember 28-ai rendes ülésére 

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

                    

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról a következő tájékoztatást nyújtom:        

Határozatszám 
Határozat tar-

talma 
Határidő 

Megtett intézke-
dés 

120/2015. (IX. 28.) 

2015. szeptember 28-

ai rendes ülés napi-
rendjének elfogadása 

azonnal 
Végrehajtást nem igé-

nyel. 

121/2015. (IX. 28.) Bursa Hungarica 

Csatlakozási nyi-
latkozat benyújtá-

sára: 2015.10.01.; 

Pályázat kiírására: 

2015.10.05. 

A csatlakozási nyilatko-
zat határidőben benyúj-

tásra került. A pályázat 

kiírása határidőben 

megtörtént. 

123/2015. (IX. 28.) Szociális tűzifa  

A támogatási 

igény benyújtásá-
ra: 2015.09.30. 

A támogatási igény ha-

táridőben benyújtásra 
került. 

124/2015. (IX. 28.) 

Mesevár Óvoda 

2015/2016. évre vo-

natkozó munkaterv-

ének elfogadása 

Az intézményveze-

tő értesítésére a 

döntést követő 8 

napon belül 

Az értesítés határidőben 

megtörtént. 

126/2015. (IX. 28.) 
Dénes Ákos terület-

bérlési ügye 

A kérelmező érte-

sítésére a döntést 
követő 8 napon 

belül. A terület 

kijelölésére a dön-

tést követő 30 

napon belül. 

Az értesítés határidőben 
megtörtént. A terület 

kijelölésére vonatkozó 

határidő még nem járt 

le. 
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127/2015. (IX. 28.) 
Karcagi Emil Istvánné 

területvásárlási ügye 

A kérelmező érte-

sítésére a döntést 

követő 8 napon 

belül. Az adásvé-

teli szerződés alá-

írására a döntést 
követő 30 napon 

belül. 

Az értesítés határidőben 

megtörtént. A szerződés 

aláírására vonatkozó 

határidő még nem járt 
le. 

128/2015. (IX. 28.) 
Resszer Ádám - terü-

letvásárlási ügye 

A kérelmező érte-

sítésére a döntést 
követő 8 napon 

belül. Az adásvé-

teli szerződés alá-

írására a döntést 

követő 30 napon 
belül. 

Az értesítés határidőben 

megtörtént. A szerződés 

aláírására vonatkozó 

határidő még nem járt 

le. 

129/2015. (IX. 28.) 
Kienle Spiess Kft. - 

területvásárlási ügye 

A kérelmező érte-

sítésére a döntést 

követő 8 napon 
belül. Az adásvé-

teli szerződés alá-

írására a döntést 

követő 30 napon 

belül. 

Az értesítés határidőben 
megtörtént. A szerződés 

aláírására vonatkozó 

határidő még nem járt 

le. 

130/2015. (IX. 28.) 
Kantin - bérleti szer-

ződés felmondásáról 

a bérlő értesítésé-
re a döntést köve-

tő 8 napon belül 

Az értesítés határidőben 

megtörtént. 

131/2015. (IX. 28.) 

Kantin - nyilvános 

versenytárgyalás ki-

írása 

a pályázat kiírásá-

ra a döntést köve-

tő 3 nap 

A pályázat határidőben 

kiírásra került.  

132/2015. (IX. 29.) 

A 2015. szeptember 

29-ei rendkívüli ülés 
napirendjének elfoga-

dása 

azonnal 
Végrehajtást nem igé-

nyel. 

133/2015. (IX. 29.) 

Házi segítségnyújtás - 

Kistérséghez való 

csatlakozás 

Csatlakozási nyi-

latkozat benyújtá-

sára: 2015.09.30. 

A csatlakozási nyilatko-

zat határidőben benyúj-

tásra került. 

 
A fenti táblázatban az alábbi határozatok nem szerepelnek: 

- 122/2015. (IX. 28.) önkormányzati határozat (Bursa Hungarica keretében 
érkezett pályázatok elbírálása) végrehajtásának határideje még nem járt le. 

- 125/2015. (IX. 28.) önkormányzati határozat (Polgárőrség támogatása) fo-
lyamatos. 

 
Tokod, 2015. október 19.  
 dr. Gál Gabriella 

  jegyző 


