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Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2014. november 24-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 

113/2014. (IX.29.) 

A 2014. szeptember 24. 

napján tartott testületi 

ülés napirendjének el-

fogadása 

azonnal 

Végrehajtást nem igé-

nyel. 

 

114/2014. (IX.29.) 

Pap Noémivel és Dornai 

Zoltánnal kötött adás-

vételi előszerződés mó-

dosítása 

A kérelmezők 

tájékoztatására: 

2014. október 3. 

 

A szerződés alá-

írására: 2014. 

október 11. 

A kérelmezőket a 2014. 

szeptember 29. napján 

tartott testületi ülésen 

szóban tájékoztattuk a 

képviselő-testület dönté-

séről. 

A módosított adásvételi 

előszerződés – mindkét fél 

részéről - 2014. október 8. 

napján aláírásra került. 

115/2014. (IX.29.) 

Pap Noémivel és Dornai 

Zoltánnal kötött bérleti 

szerződés módosítása 

A kérelmezők 

tájékoztatására: 

2014. október 3. 

 

A szerződés alá-

írására: 2014. 

október 11. 

A kérelmezőket a 2014. 

szeptember 29. napján 

tartott testületi ülésen 

szóban tájékoztattuk a 

képviselő-testület dönté-

séről. 

A módosított bérleti szer-

ződés – mindkét fél részé-

ről - 2014. október 8. nap-

ján aláírásra került. 

116/2014. (IX.29.) 

Beszámoló az Önkor-

mányzat 2014. évi költ-

ségvetésének I. féléves 

teljesítéséről 

azonnal 
Végrehajtás nem igé-

nyel. 



117/2014. (IX.29.) 

Tát-Tokod települések 

csapadékvíz gazdálko-

dási koncepciójával 

kapcsolatos döntések 

2014. szept. 30. 

Tát Város Önkormányza-

ta, és a projektmene-

dzser részére megküld-

tük a Tokod Nagyközség 

Képviselő-testülete által 

elfogadott határozato-

kat 2014. szeptember 

30-án. 

 

118/2014. (IX.29.) 

 

Tát-Tokod települések 

csapadékvíz gazdálko-

dási koncepciójával 

kapcsolatos döntések 

2014. szept. 30. 

 

A Képviselő –testület 

határozata alapján Tát 

Város Önkormányzata 

aláírta a támogatási 

szerződést. A Közremű-

ködő szervezet által nem 

került visszaküldésre az 

aláírt  példány. 

119/2014. (IX.29.) 

Tát-Tokod települések 

csapadékvíz gazdálko-

dási koncepciójával 

kapcsolatos döntések 

2014. szept. 30. 

A határozatban jóvá-

hagyott, aláírt Konzorci-

umi megállapodásban 

szerepel a vállalt önrész. 

 

120/2014. (IX.29.) 

Tát-Tokod települések 

csapadékvíz gazdálko-

dási koncepciójával 

kapcsolatos döntések 

2014. szept. 30. 

Az inkasszó nyilatkozat 

2014.11.11. napján alá-

írásra került, a banki 

záradékolást követően 

2014.11.13 napján Tát 

Város Önkormányzata 

részére átadásra került. 

 

121/2014. (IX.29.) 

Tát-Tokod települések 

csapadékvíz gazdálko-

dási koncepciójával 

kapcsolatos döntések 

folyamatos 

A konzorciumi megálla-

podást Tokod Nagyköz-

ség Önkormányzata 

aláírta, Tát Város Ön-

kormányzatától aláírt 

példány nem került ré-

szünkre visszaküldésre. 

 

122/2014. (IX.29.) 

Tát-Tokod települések 

csapadékvíz gazdálko-

dási koncepciójával 

kapcsolatos döntések 

folyamatos 

A támogatási szerződés 

aláírása folyamatban 

van, a közbeszerzés lebo-

nyolítása, bírálata, a kon-

zorciumi megállapodás, 

valamint a közös közbe-

szerzési szabályzat figye-

lembevételével kerül le-

bonyolításra. 

 

123/2014. (IX.29.) 

A Tokod, Sashegy utca 

4. szám alatti ingatlan 

bérbeadása 

2014. szept. 30. 

A bérleti szerződés mind-

két fél részéről 2014. 

szeptember 

30. napján aláírásra ke-

rült. 



124/2014. (IX.29.) 

A Bursa Hungarica Fel-

sőoktatási Önkormány-

zati Ösztöndíjpályázat 

2015. évi fordulójához 

való csatlakozás 

A nyilatkozat 

benyújtására: 

2014. október 1. 

 

A pályázat kiírá-

sára: 

2014. október15. 

 

 

 

A csatlakozáshoz szük-

séges nyilatkozat benyúj-

tása, valamint a pályá-

zat kiírása határidőben 

megtörtént. 

126/2014. (IX.29.) 

Az önkormányzati in-

tézmények energetikai 

korszerűsítésével kap-

csolatos 

vállalkozási szerződés 

módosítása 

2014. szept. 30. 

A szerződésmódosítás 

határidőben megtör-

tént. 

127/2014. (IX.29.) 

Szavazatszámláló Bi-

zottságok tagjainak és 

póttagjainak megvá-

lasztása 

azonnal 

A tagok és póttagok 

értesítése határidőben 

megtörtént. 

128/2014. (X.6) 

A 2014. október 6. nap-

ján tartott testületi ülés 

napirendjének elfoga-

dása 

azonnal 
Végrehajtást nem igé-

nyel. 

129/2014. (X.6.) 

Pályázat helyi önkor-

mányzatok szociális 

célú tűzifa vásárlásához 

2014. október 6. 

A pályázat benyújtása 

határidőben megtör-

tént. 

130/2014. (X.27.) 

A 2014. október 27. 

napján tartott testületi 

ülés napirendjének el-

fogadása 

azonnal 
Végrehajtást nem igé-

nyel. 

131/2014. (X.27.) 

Szavazatszámláló Bi-

zottság megválasztása 

az alpolgármester vá-

lasztás lebonyolításához 

azonnal 
Végrehajtást nem igé-

nyel. 

132/2014. (X.27.) 
Alpolgármester megvá-

lasztása 
azonnal 

Végrehajtást nem igé-

nyel. 

133/2014. (X.27.) 
Tanácsnok megválasz-

tása 
azonnal 

Végrehajtást nem igé-

nyel. 

134/2014. (X.27.) 
Településrészi megbízott 

megválasztása 
azonnal 

Végrehajtást nem igé-

nyel. 

135/2014. (X.27.) 
Bizottságok megválasz-

tása 
azonnal 

Végrehajtást nem igé-

nyel. 

136/2014. (XI.3.) 

A 2014. november 3. 

napján tartott testületi 

ülés napirendjének el-

fogadása 

azonnal 
Végrehajtást nem igé-

nyel. 

137/2014. (XI.3.) 

A Képviselő-testület és 

szervei Szervezeti és 

Működési Szabályzatá-

nak elfogadása 

azonnal 

A rendelet 2014. nov-

ember 4. napján kihirde-

tésre, 2014. november 5. 

napján megküldésre 

került a Kormányhivatal 

részére. 

138/2014. (XI.3.) 

Az alpolgármester tisz-

teletdíjának megállapí-

tása 

azonnal 

Az alpolgármester tiszte-

letdíja beépítésre került 

a költségvetésbe. 



139/2014. (XI.6.) 
Testületi ülés napirend-

jének elfogadásáról 
azonnal 

 

Végrehajtást nem igé-

nyel. 

 

140/2014. (XI.6.) 

Az önkormányzati in-

tézmények energetikai 

korszerűsítésével kap-

csolatos pályázat előfi-

nanszírozása 

A szerződés alá-

írására a döntést 

követő 8 napon 

belül 

Az elfogadott határozat 

alapján, az előleg kifize-

tése és a kölcsönszerző-

dés aláírása 2014. nov-

ember 12. napján meg-

történt. 

 

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a 125/2014. (XI.29.) sz. határozat határ-

ideje még nem járt, melynek következtében a határozat végrehajtása nem szere-

pel a fenti nyilvántartásba. 

 

 

Tokod, 2014. november 14. 

 

 

            dr. Gál Gabriella 

                     jegyző 

 


