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ELŐTERJESZTÉS
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:
Határozatszám

Határozat tartalma

Határidő

Megtett intézkedés

1/2015. (I. 26)

A 2015. január 26-ai
testületi ülés napirendjének elfogadása

azonnal

Végrehajtást nem
igényel.

2/2015. (I. 26)

3/2015. (I. 26)

A költségvetési
2015. évi költségvetési
tételek átvezetérendeletben egyes költAz átcsoportosítás
sére: a rendeletségvetési tételek áthatáridőben megtörtervezet második
csoportosításáról szóló
tént.
fordulós tárgyaládöntés
sáig
Rendezvénynaptár elVégrehajtást nem
folyamatos
fogadása
igényel.

4/2015. (I. 26)

Liszt Ferenc Művelődési A bérleti szerződés
Házban található büféaláírására:
helyiség bérbeadása
2015. január 31.

A szerződés határidőben aláírásra került.

5/2015. (I. 26)

A Norvég Alap pályázattal összefüggésben
hozott 122/2014. (IX.
29.) önkormányzati
rendelet hatályon kívül
helyezése

A határozat megküldésre került a projektmenedzser, valamint a közbeszerzési szakértő részére.

azonnal

6/2015. (I. 26)

7/2015. (I. 26)

8/2015. (I. 26)

9/2015. (I. 26)

A szerződés megköA Norvég Alap pályátésére várhatóan
zattal összefüggésben
2015. február 18.
A szerződés meghozott határozat - a
napján kerül sor. A
kötésére a dönmatematikai modell
határozat megkültést követő 30 naelkészítésével a DHI
désre került a propon belül
Hungary Kft. megbízájektmenedzser, vasához való hozzájárulás
lamint a közbeszerzési szakértő részére.
Az eljárás határidőben megindult. A
beérkezett pályázatok bontására várhaNorvég Alap pályázat –
az eljárás megintóan 2014. február
adatfelmérés tekintedítására a döntést 23-án 11 órakor kerül
tében közbeszerzési
követő 15 napon
sor. A határozat
eljárás lefolytatásáról
belül
megküldésre került a
szóló döntés
projektmenedzser,
valamint a közbeszerzési szakértő részére.
Norvég Alap pályázat 2015. évi közbeszerzési
terv elfogadása

Tokod-Üveggyár fogászati ellátása

azonnal

A határozat megküldésre került a projektmenedzser, valamint a közbeszerzési szakértő részére.

azonnal

Tokodaltáró polgármesterével 2015.
február 9. napján
megtörtént az első
egyeztetés. TokodÜveggyár területének megosztása javasolt. A közvélemény kutatás tekintetében a helyi újságban (Kopogtató)
megjelent egy felhívás az üveggyári
településrészen élők
számára. Alpolgármester Úr várja a
véleményeket.

10/2015. (I. 26)

Gémesiné Róth Magdolna területvásárlási
kérelme

11/2015. (I. 26)

2015. január 26-ai zárt
ülés napirendjének elfogadása

Szilágyiné Tahon Éva
12/2015. (I. 26) fellebbezésének elbírálása

13/2015. (I. 26)

14/2015. (I. 26)

A kérelmező tájékozA kérelmező tájétatása határidőben
koztatására: 2015.
megtörtént, a szerjanuár 27.
A
ződés 2015. februszerződés aláírásáár13. napján aláírásra: 2015. február
ra, a vételár megfi15.
zetésre került.
azonnal

Végrehajtást nem
igényel.

A kérelmező érteA kérelmező értesítésítésére a döntést
se határidőben megkövető 8 napon
történt.
belül

A 2015. január 27-ei
testületi ülés napirendjének elfogadása

azonnal

Végrehajtást nem
igényel.

A szociális étkeztetés
biztosítása

A Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat
értesítésére:
2015. január 31.

Az értesítés határidőben megtörtént.

Tokod, 2015. február 14.

dr. Gál Gabriella
jegyző

