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E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2015. február 23-ai rendes ülésére 

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

                    

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról a következő tájékoztatást 

nyújtom:        

       

Határozat-

szám 
Határozat tartalma Határidő Megtett intézkedés 

1/2015. (I. 26) 

A 2015. január 26-ai 

testületi ülés napirend-

jének elfogadása 

azonnal 
Végrehajtást nem 

igényel. 

2/2015. (I. 26) 

2015. évi költségvetési 

rendeletben egyes költ-

ségvetési tételek át-

csoportosításáról szóló 

döntés 

A költségvetési 

tételek átvezeté-

sére: a rendelet-

tervezet második 

fordulós tárgyalá-

sáig 

Az átcsoportosítás 

határidőben megtör-

tént. 

3/2015. (I. 26) 
Rendezvénynaptár el-

fogadása 
folyamatos 

Végrehajtást nem 

igényel. 

4/2015. (I. 26) 

Liszt Ferenc Művelődési 

Házban található büfé-

helyiség bérbeadása 

A bérleti szerződés 

aláírására:       

2015. január 31. 

A szerződés határ-

időben aláírásra ke-

rült. 

5/2015. (I. 26) 

A Norvég Alap pályá-

zattal összefüggésben 

hozott 122/2014. (IX. 

29.) önkormányzati 

rendelet hatályon kívül 

helyezése 

azonnal 

A határozat megkül-

désre került a pro-

jektmenedzser, va-

lamint a közbeszer-

zési szakértő részére. 
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6/2015. (I. 26) 

A Norvég Alap pályá-

zattal összefüggésben 

hozott határozat - a 

matematikai modell 

elkészítésével a DHI 

Hungary Kft. megbízá-

sához való hozzájárulás 

A szerződés meg-

kötésére a dön-

tést követő 30 na-

pon belül 

A szerződés megkö-

tésére várhatóan 

2015. február 18. 

napján kerül sor. A 

határozat megkül-

désre került a pro-

jektmenedzser, va-

lamint a közbeszer-

zési szakértő részére. 

7/2015. (I. 26) 

Norvég Alap pályázat – 

adatfelmérés tekinte-

tében közbeszerzési 

eljárás lefolytatásáról 

szóló döntés 

az eljárás megin-

dítására a döntést 

követő 15 napon 

belül 

Az eljárás határidő-

ben megindult. A 

beérkezett pályáza-

tok bontására várha-

tóan 2014. február 

23-án 11 órakor kerül 

sor. A határozat 

megküldésre került a 

projektmenedzser, 

valamint a közbe-

szerzési szakértő ré-

szére.  

8/2015. (I. 26) 

Norvég Alap pályázat - 

2015. évi közbeszerzési 

terv elfogadása 

azonnal 

A határozat megkül-

désre került a pro-

jektmenedzser, va-

lamint a közbeszer-

zési szakértő részére. 

9/2015. (I. 26) 
Tokod-Üveggyár fogá-

szati ellátása 
azonnal 

Tokodaltáró polgár-

mesterével 2015. 

február 9. napján 

megtörtént az első 

egyeztetés. Tokod-

Üveggyár területé-

nek megosztása ja-

vasolt. A közvéle-

mény kutatás tekin-

tetében a helyi új-

ságban (Kopogtató) 

megjelent egy felhí-

vás az üveggyári 

településrészen élők 

számára. Alpolgár-

mester Úr várja a 

véleményeket. 



10/2015. (I. 26) 

Gémesiné Róth Mag-

dolna területvásárlási 

kérelme 

A kérelmező tájé-

koztatására: 2015. 

január 27.       A 

szerződés aláírásá-

ra: 2015. február 

15. 

A kérelmező tájékoz-

tatása határidőben 

megtörtént, a szer-

ződés 2015. febru-

ár13. napján aláírás-

ra, a vételár megfi-

zetésre került. 

11/2015. (I. 26) 

2015. január 26-ai zárt 

ülés napirendjének el-

fogadása 

azonnal 
Végrehajtást nem 

igényel. 

12/2015. (I. 26) 

Szilágyiné Tahon Éva 

fellebbezésének elbírá-

lása 

A kérelmező érte-

sítésére a döntést 

követő 8 napon 

belül 

A kérelmező értesíté-

se határidőben meg-

történt. 

13/2015. (I. 26) 

A 2015. január 27-ei 

testületi ülés napirend-

jének elfogadása 

azonnal 
Végrehajtást nem 

igényel. 

14/2015. (I. 26) 
A szociális étkeztetés 

biztosítása 

A Dorog és Térsé-

ge Szociális Alap-

ellátó Szolgálat 

értesítésére:                   

2015. január 31. 

Az értesítés határ-

időben megtörtént. 

 

 

 

Tokod, 2015. február 14. 

 

 

 

dr. Gál Gabriella 

         jegyző 


