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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 intézkedés 

82/2015. (VI. 29.) 

A 2015. június 29-ei 

testületi ülés napi-

rendjének elfogadása 

azonnal Végrehajtást nem igényel. 

83/2015. (VI. 29.) 

Helyi Értéktár Bizott-

ság létrehozása, tagja-

inak megválasztása 

azonnal 

A Bizottság 2015. szept-

ember 9-én megtartotta 

az első ülését. Az értékek 

összegyűjtése folyamat-

ban. 

84/2015. (VI. 29.) 
Dr. Oláh Andárs házi-

orvos beszámolója 
azonnal Az értesítés megtörtént. 

85/2015. (VI. 29.) 
Dr. Szabó Andárs há-

ziorvos beszámolója 
azonnal Az értesítés megtörtént. 

86/2015. (VI. 29.) 

Dr. Pezderka Gyöngy-

vér gyermekorvos be-
számolója 

azonnal Az értesítés megtörtént. 

87/2015. (VI. 29.) 
Tóthné Csombor Mó-
nika védőnő beszámo-

lója 

azonnal Az értesítés megtörtént. 

88/2015. (VI. 29.) 
Intézményi közétkez-

tetés biztosítása 

Szerződés aláírá-

sára a döntést 

követ 30 napon 

belül 

A szerződés határidőben 

aláírásra, a tálalókony-

hák határidőben kialakí-

tásra kerültek. 

mailto:jegyzo@tokod.hu


89/2015. (VI. 29.) 
Nyári gyermekétkezte-

tés biztosítása 

A szerződés alá-

írására:        

2015. június 30. 

A szerződés határidőben 
aláírásra került. Az Ön-

kormányzat a pénzügyi 

elszámolást határidőben 

benyújtotta az Állam-

kincstár felé. 

90/2015. (VI. 29.) 

Mesevár Óvoda 

2014/2015-ös nevelé-

si évről szóló beszá-

moló elfogadása 

azonnal Az értesítés megtörtént. 

91/2015. (VI. 29.) 
Mesevár Óvoda Alapí-
tó Okiratának módosí-

tása 

MÁK részére 

történő megkül-

désre azonnal; az 
intézmény értesí-

tésére a döntést 

követő 8 napon 

belül 

Az értesítés megtörtént. A 

MÁK részére a szükséges 

iratanyag határidőben 
megküldésre került. Az 

adatokat a törzskönyvi 

nyilvántartásban átvezet-

ték. 

92/2015. (VI. 29.) 
Tráger Judit terület-

vásárlása 

Az adásvételi 

szerződés aláírá-

sára a döntést 

követő 30 napon 

belül 

Az adásvételi szerződés 

aláírása meghiúsult, te-

kintettel arra, hogy a ké-

relmező megkeresésünkre 

nem reagált. 

93/2015. (VI. 29.) 
Gazdasági program 

elfogadása 
azonnal Végrehajtást nem igényel. 

94/2015. (VI. 29.) 
Földterület ajándéko-

zás 

Az ajándékozási 

szerződés aláírá-

sára a döntést 
követő 30 napon 

belül 

Az ajándékozási szerző-

dés határidőben aláírásra 
került. 

95/2015. (VI. 29.) 
Kistérség munkájáról 

szóló beszámoló 
azonnal Végrehajtást nem igényel. 

96/2015. (VI. 29.) 

Dr. Al-Attar Muneer 
fogorvos részére a 

szolgálati lakás bérbe-

adásáról 

a bérleti szerző-
dés aláírására a 

döntést követő 

30 napon belül 

A határozat a 2015. au-
gusztus 3-ai rendkívüli 

ülésen visszavonásra 

került. 

97/2015. (VI. 29.) Rendelőcsere 2015. szept. 1. 

A határozat a 2015. au-

gusztus 3-ai rendkívüli 

ülésen visszavonásra 

került. 



98/2015. (VI. 29.) 
Sziltop Kft. Bérleti 

szerződés módosítása 

a szerződésmó-

dosítás aláírásá-

ra a döntést kö-

vető 30 napon 
belül 

A szerződésmódosítás 

aláírása határidőben 

megtörtént. 

99/2015. (VI. 29.) 

Hontiné Balaton Mar-

git részére önkor-

mányzati lakás bérbe 

adása 

a bérleti szerző-

dés aláírására a 

döntést követő 8 

napon belül 

A bérleti szerződés határ-

időben aláírásra került. 

100/2015. (VI. 29.) 

Szennyvízcsatorna 

pályázat - döntés kon-
zorcium létrehozásáról 

és a konzorciumi 

együttműködési meg-

állapodás aláírásáról 

döntést követő 5 

munkanap 

A konzorcium létrehozása 

megtörtént. Az együttmű-

ködési megállapodás ré-
szünkről határidőben 

megtörént. A Nemzeti 

Fejlesztési Programiroda 

Nonprofit Kft-től várjuk 

vissza az aláírt példányt. 

101/2015. (VI. 29.) 
Pincepályázat - visz-

szavonás 

Alapítvány kiér-

tesítésére a dön-
tést követő 5 

napon belül 

Az értesítés megtörtént. A 

visszavonásról szóló dön-
tésről az Önkormányzatot 

és az Alapítványt értesí-

tették. 

102/2015. (VI. 29.) 

Kienle Spiess Kft. - 

kerékpártároló bérbe-

adás/eladás 

Bérle-
ti/adásvételi 

szerződés aláírá-

sára a döntést 

követő 30 napon 

belül 

A szerződés a Kienle 

Spiess Kft. későbbi visz-
szajelzése miatt nem ke-

rült aláírásra. A vállalko-

zás 2015. szeptember 7. 

napján érkezett válaszle-

velében jelezte vételi 
szándékát. 

103/2015. (VI. 29.) 

Tiszta udvar, rendes 

ház kitüntető cím 
adományozása 

a díj átadására 

2015. aug. 20. 

A díj határidőben átadás-

ra került. 

104/2015. (VI. 29.) 
Polgármester jutalmá-

ról 
2015. július 1. 

A jutalom határidőben 

kifizetésre került. 

105/2015. (VIII. 

03.) 

A 2015. augusztus 3-

ai testületi ülés napi-

rendjének elfogadása 

azonnal Végrehajtást nem igényel. 



106/2015. (VIII. 

03.) 

Norvég Alap pályázat - 

döntés a közbeszerzési 

eljárás eredményéről - 

tervezés 

azonnal 

A tervezési szerződés 

mindkét fél részéről alá-

írásra került. 

107/2015. (VIII. 

03.) 

Norvég Alap pályázat - 

közbeszerzési eljárás 

kiírása - karbantartás, 

felújítás 

döntést követő 1 

munkanap 

A közbeszerzési eljárás 

határidőben kiírásra ke-

rült. Az eljárás eredmé-

nyéről a képviselő-

testület a 2015. szeptem-
ber 9-ei rendkívüli ülésen 

döntött. 

108/2015. (VIII. 

03.) 

Norvég Alap pályázat - 

Bíráló Bizottság létre-

hozása 

döntést követő 1 

munkanap 
Intézkedést megtörtént.  

109/2015. (VIII. 

03.) 

Németh Szilvia terü-

letbérlése 

a bérleti szerző-

dés aláírására a 

döntést követő 

30 napon belül 

A bérleti szerződés határ-

időben aláírásra került. 

110/2015. (VIII. 
03.) 

A 2015. augusztus 3-

ai zárt ülés napirend-
jének elfogadása 

azonnal Végrehajtást nem igényel. 

111/2015. (VIII. 

03.) 

A 81/2015., valamint 

a 96-97/2015. ön-

kormányzati határoza-
tok visszavonása (fog-

orvos) 

azonnal Végrehajtást nem igényel. 

112/2015. (VIII. 

03.) 

Dr. Végh Róbert fog-

orvos alkalmazása 

a megbízási szer-

ződés aláírására 

2015. augusztus 

10. 

A szerződés határidőben 
aláírásra került. A doktor 

úr 2015. szeptember 1. 

napján megkezdte a 

munkáját. 

113/2015. (VIII. 

03.) 

Szolgálati lakás bér-

beadása Dr. Végh Ró-

bert fogorvos részére 

a bérleti szerző-

dés aláírására 

2015. aug. 31. 

A szerződés határidőben 

aláírásra került. 

114/2015. (VIII. 

24.) 

A 2015. augusztus 

24-ei testületi ülés 

napirendjének elfoga-

dása 

azonnal Végrehajtást nem igényel. 

117/2015. (IX. 09.) 
A 2015. szeptember 9-
ei testületi ülés napi-

rendjének elfogadása 

azonnal Végrehajtást nem igényel. 



118/2015. (IX. 09.) 

Norvég Alap pályázat - 

döntés a közbeszerzési 

eljárás eredményéről - 
felújítás, karbantartás 

azonnal 

A szerződéskötési mora-

tórium 2015. szeptember 

22-én lejár. Ezt követően 

a szerződés haladéktala-
nul aláírásra kerül. 

 
A fenti táblázatban az alábbi határozatok nem szerepelnek: 

- 115/2015. (VIII. 24.) önkormányzati határozat végrehajtása folyamatos. Tá-
jékoztatásul közlöm, hogy az Erkel Ferenc utca felújítása a vállalkozó tájé-
koztatása alapján 2015. szeptember végéig befejeződik. 

- 116/2015. (VIII. 24.) önkormányzati határozat végrehajtása folyamatos. Tá-
jékoztatásul közlöm, hogy a szolgálati lakás tetőfelújítása várhatóan a testü-
leti ülés napjáig befejeződik. 

- 119/2015. (IX. 09.) önkormányzati határozat végrehajtása folyamatos (Tokod 
SE támogatása). A támogatási szerződés aláírása folyamatban. A támogatás 
folyósítása 3 részletben, 2015.októberétőltörténik. 

 

 
Tokod, 2015. szeptember 22.  
 
 

dr. Gál Gabriella 
         jegyző 


