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ELŐTERJESZTÉS
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 tartalma

Határidő

Megtett intézkedés

82/2015. (VI. 29.)

A 2015. június 29-ei
testületi ülés napirendjének elfogadása

azonnal

Végrehajtást nem igényel.

83/2015. (VI. 29.)

Helyi Értéktár Bizottság létrehozása, tagjainak megválasztása

azonnal

A Bizottság 2015. szeptember 9-én megtartotta
az első ülését. Az értékek
összegyűjtése folyamatban.

84/2015. (VI. 29.)

Dr. Oláh Andárs háziorvos beszámolója

azonnal

Az értesítés megtörtént.

85/2015. (VI. 29.)

Dr. Szabó Andárs háziorvos beszámolója

azonnal

Az értesítés megtörtént.

86/2015. (VI. 29.)

Dr. Pezderka Gyöngyvér gyermekorvos beszámolója

azonnal

Az értesítés megtörtént.

87/2015. (VI. 29.)

Tóthné Csombor Mónika védőnő beszámolója

azonnal

Az értesítés megtörtént.

88/2015. (VI. 29.)

Intézményi közétkeztetés biztosítása

Szerződés aláírására a döntést
követ 30 napon
belül

A szerződés határidőben
aláírásra, a tálalókonyhák határidőben kialakításra kerültek.

89/2015. (VI. 29.)

Nyári gyermekétkeztetés biztosítása

A szerződés aláírására:
2015. június 30.

A szerződés határidőben
aláírásra került. Az Önkormányzat a pénzügyi
elszámolást határidőben
benyújtotta az Államkincstár felé.

90/2015. (VI. 29.)

Mesevár Óvoda
2014/2015-ös nevelési évről szóló beszámoló elfogadása

azonnal

Az értesítés megtörtént.

91/2015. (VI. 29.)

MÁK részére
Az értesítés megtörtént. A
történő megkül- MÁK részére a szükséges
Mesevár Óvoda Alapí- désre azonnal; az
iratanyag határidőben
tó Okiratának módosí- intézmény értesímegküldésre került. Az
tása
tésére a döntést
adatokat a törzskönyvi
követő 8 napon nyilvántartásban átvezetbelül
ték.

92/2015. (VI. 29.)

Tráger Judit területvásárlása

Az adásvételi
Az adásvételi szerződés
szerződés aláírá- aláírása meghiúsult, tesára a döntést
kintettel arra, hogy a kékövető 30 napon relmező megkeresésünkre
belül
nem reagált.

93/2015. (VI. 29.)

Gazdasági program
elfogadása

azonnal

Végrehajtást nem igényel.

Az ajándékozási
szerződés aláíráAz ajándékozási szerzősára a döntést
dés határidőben aláírásra
követő 30 napon
került.
belül

94/2015. (VI. 29.)

Földterület ajándékozás

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 bérbeadásáról

a bérleti szerződés aláírására a
döntést követő
30 napon belül

A határozat a 2015. augusztus 3-ai rendkívüli
ülésen visszavonásra
került.

2015. szept. 1.

A határozat a 2015. augusztus 3-ai rendkívüli
ülésen visszavonásra
került.

97/2015. (VI. 29.)

Rendelőcsere

98/2015. (VI. 29.)

Sziltop Kft. Bérleti
szerződés módosítása

a szerződésmódosítás aláírására a döntést követő 30 napon
belül

99/2015. (VI. 29.)

Hontiné Balaton Margit részére önkormányzati lakás bérbe
adása

a bérleti szerződés aláírására a
döntést követő 8
napon belül

A bérleti szerződés határidőben aláírásra került.

Szennyvízcsatorna
pályázat - döntés konzorcium létrehozásáról döntést követő 5
100/2015. (VI. 29.)
és a konzorciumi
munkanap
együttműködési megállapodás aláírásáról

A konzorcium létrehozása
megtörtént. Az együttműködési megállapodás részünkről határidőben
megtörént. A Nemzeti
Fejlesztési Programiroda
Nonprofit Kft-től várjuk
vissza az aláírt példányt.

Pincepályázat - viszszavonás

Alapítvány kiértesítésére a döntést követő 5
napon belül

Az értesítés megtörtént. A
visszavonásról szóló döntésről az Önkormányzatot
és az Alapítványt értesítették.

102/2015. (VI. 29.)

Kienle Spiess Kft. kerékpártároló bérbeadás/eladás

Bérleti/adásvételi
szerződés aláírására a döntést
követő 30 napon
belül

A szerződés a Kienle
Spiess Kft. későbbi viszszajelzése miatt nem került aláírásra. A vállalkozás 2015. szeptember 7.
napján érkezett válaszlevelében jelezte vételi
szándékát.

103/2015. (VI. 29.)

Tiszta udvar, rendes
ház kitüntető cím
adományozása

a díj átadására
2015. aug. 20.

A díj határidőben átadásra került.

104/2015. (VI. 29.)

Polgármester jutalmáról

2015. július 1.

A jutalom határidőben
kifizetésre került.

105/2015. (VIII.
03.)

A 2015. augusztus 3ai testületi ülés napirendjének elfogadása

azonnal

Végrehajtást nem igényel.

101/2015. (VI. 29.)

A szerződésmódosítás
aláírása határidőben
megtörtént.

106/2015. (VIII.
03.)

Norvég Alap pályázat döntés a közbeszerzési
eljárás eredményéről tervezés

azonnal

A tervezési szerződés
mindkét fél részéről aláírásra került.

A közbeszerzési eljárás
határidőben kiírásra került. Az eljárás eredményéről a képviselőtestület a 2015. szeptember 9-ei rendkívüli ülésen
döntött.

107/2015. (VIII.
03.)

Norvég Alap pályázat közbeszerzési eljárás döntést követő 1
kiírása - karbantartás,
munkanap
felújítás

108/2015. (VIII.
03.)

Norvég Alap pályázat Bíráló Bizottság létrehozása

döntést követő 1
munkanap

Intézkedést megtörtént.

109/2015. (VIII.
03.)

Németh Szilvia területbérlése

a bérleti szerződés aláírására a
döntést követő
30 napon belül

A bérleti szerződés határidőben aláírásra került.

110/2015. (VIII.
03.)

A 2015. augusztus 3ai zárt ülés napirendjének elfogadása

azonnal

Végrehajtást nem igényel.

111/2015. (VIII.
03.)

A 81/2015., valamint
a 96-97/2015. önkormányzati határozatok visszavonása (fogorvos)

azonnal

Végrehajtást nem igényel.

A szerződés határidőben
a megbízási szeraláírásra került. A doktor
ződés aláírására
úr 2015. szeptember 1.
2015. augusztus
napján megkezdte a
10.
munkáját.

112/2015. (VIII.
03.)

Dr. Végh Róbert fogorvos alkalmazása

113/2015. (VIII.
03.)

Szolgálati lakás bérbeadása Dr. Végh Róbert fogorvos részére

a bérleti szerződés aláírására
2015. aug. 31.

A szerződés határidőben
aláírásra került.

114/2015. (VIII.
24.)

A 2015. augusztus
24-ei testületi ülés
napirendjének elfogadása

azonnal

Végrehajtást nem igényel.

117/2015. (IX. 09.)

A 2015. szeptember 9ei testületi ülés napirendjének elfogadása

azonnal

Végrehajtást nem igényel.

Norvég Alap pályázat döntés a közbeszerzési
118/2015. (IX. 09.)
eljárás eredményéről felújítás, karbantartás

azonnal

A szerződéskötési moratórium 2015. szeptember
22-én lejár. Ezt követően
a szerződés haladéktalanul aláírásra kerül.

A fenti táblázatban az alábbi határozatok nem szerepelnek:
- 115/2015. (VIII. 24.) önkormányzati határozat végrehajtása folyamatos. Tájékoztatásul közlöm, hogy az Erkel Ferenc utca felújítása a vállalkozó tájékoztatása alapján 2015. szeptember végéig befejeződik.
- 116/2015. (VIII. 24.) önkormányzati határozat végrehajtása folyamatos. Tájékoztatásul közlöm, hogy a szolgálati lakás tetőfelújítása várhatóan a testületi 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

