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E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2015. március 30-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 

15/2015. (II. 23.) 

A 2015. február 23-ai 

testületi ülés napirend-

jének elfogadása 

azonnal 
Végrehajtást nem 

igényel. 

16/2015. (II. 23.) 

Léthé Kft. Pénzügyi be-

számolójának elfoga-

dása 

a Léthé Kft. Érte-

sítésére a dön-

tést követő 8 

napon belül 

az értesítés határidő-

ben megtörtént 

17/2015. (II. 23.) Szénbányanyitás azonnal 
Hatástanulmány elké-

szítése folyamatban. 

18/2015. (II. 23.) 

Civil szervezetek be-

számolója  

(Asztalitenisz Club) 

a civil szervezet 

kiértesítésére a 

döntést követő 8 

napon belül 

A kiértesítés határidő-

ben megtörtént 

19/2015. (II. 23.) 

Civil szervezetek be-

számolója  

(Babavarró Szakkör) 

a civil szervezet 

kiértesítésére a 

döntést követő 8 

napon belül 

A kiértesítés határidő-

ben megtörtént 
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20/2015. (II. 23.) 

Civil szervezetek be-

számolója  

(Batik Szakkör) 

a civil szervezet 

kiértesítésére a 

döntést követő 8 

napon belül 

A kiértesítés határidő-

ben megtörtént 

21/2015. (II. 23.) 

Civil szervezetek be-

számolója  

(Borvirág Táncegyüt-

tes) 

a civil szervezet 

kiértesítésére a 

döntést követő 8 

napon belül 

A kiértesítés határidő-

ben megtörtént 

22/2015. (II. 23.) 

Civil szervezetek be-

számolója  

(Csillagfény Mazsorett 

Csoport) 

a civil szervezet 

kiértesítésére a 

döntést követő 8 

napon belül 

A kiértesítés határidő-

ben megtörtént 

23/2015. (II. 23.) 

Civil szervezetek be-

számolója  

(Csizmahíja Néptánc-

csoport) 

a civil szervezet 

kiértesítésére a 

döntést követő 8 

napon belül 

Az kiértesítés határ-

időben megtörtént 

24/2015. (II. 23.) 

Civil szervezetek be-

számolója  

(Dr. Egervári László Vö-

röskereszt Szervezet)  

a civil szervezet 

kiértesítésére a 

döntést követő 8 

napon belül 

Az kiértesítés határ-

időben megtörtént 

25/2015. (II. 23.) 

Civil szervezetek be-

számolója  

(Gardellaca Kórus) 

a civil szervezet 

kiértesítésére a 

döntést követő 8 

napon belül 

A kiértesítés határidő-

ben megtörtént 

26/2015. (II. 23.) 

Civil szervezetek be-

számolója  

(Tokodi Gazdakör) 

a civil szervezet 

kiértesítésére a 

döntést követő 8 

napon belül 

A kiértesítés határidő-

ben megtörtént 

27/2015. (II. 23.) 

Civil szervezetek be-

számolója  

(Ízisz Gyöngyszemei 

Hastánccsoport) 

a civil szervezet 

kiértesítésére a 

döntést követő 8 

napon belül 

A kiértesítés határidő-

ben megtörtént 

28/2015. (II. 23.) 

Civil szervezetek be-

számolója  

(Őszirózsa Nyugdíjas 

Klub) 

a civil szervezet 

kiértesítésére a 

döntést követő 8 

napon belül 

A kiértesítés határidő-

ben megtörtént 

29/2015. (II. 23.) 

Civil szervezetek be-

számolója  

(PÁ-DI-DI tánccsoport) 

a civil szervezet 

kiértesítésére a 

döntést követő 8 

napon belül 

A kiértesítés határidő-

ben megtörtént 

30/2015. (II. 23.) 

Civil szervezetek be-

számolója  

(Tokodi Polgárőr Egye-

sület) 

a civil szervezet 

kiértesítésére a 

döntést követő 8 

napon belül 

A kiértesítés határidő-

ben megtörtént 

31/2015. (II. 23.) 

Civil szervezetek be-

számolója  

(Szent Márton Karitász 

Csoport) 

a civil szervezet 

kiértesítésére a 

döntést követő 8 

napon belül 

A kiértesítés határidő-

ben megtörtént 



32/2015. (II. 23.) 

Civil szervezetek be-

számolója  

(Szivárvány Társaskör) 

a civil szervezet 

kiértesítésére a 

döntést követő 8 

napon belül 

A kiértesítés határidő-

ben megtörtént 

33/2015. (II. 23.) 

Civil szervezetek be-

számolója  

(Tokodi Borkultúra 

Egyesület) 

a civil szervezet 

kiértesítésére a 

döntést követő 8 

napon belül 

A kiértesítés határidő-

ben megtörtént 

34/2015. (II. 23.) 

Civil szervezetek be-

számolója 

 ("Barátság" Nyugdíjas 

Klub) 

a civil szervezet 

kiértesítésére a 

döntést követő 8 

napon belül 

A kiértesítés határidő-

ben megtörtént 

35/2015. (II. 23.) 

Civil szervezetek be-

számolója  

(Tokod-Ebszőnybánya 

Környezetvédő Hor-

gászegyesület) 

a civil szervezet 

kiértesítésére a 

döntést követő 8 

napon belül 

A kiértesítés határidő-

ben megtörtént 

36/2015. (II. 23.) 

Civil szervezetek be-

számolója  

(Tokodi Faluközösségi 

Egyesület) 

a civil szervezet 

kiértesítésére a 

döntést követő 8 

napon belül 

A kiértesítés határidő-

ben megtörtént 

37/2015. (II. 23.) 

Civil szervezetek be-

számolója  

(Tokod SE) 

a civil szervezet 

kiértesítésére a 

döntést követő 8 

napon belül 

A kiértesítés határidő-

ben megtörtént 

38/2015. (II. 23.) 

Civil szervezetek be-

számolója  

(Tokod-Üveggyár Sport 

Club) 

a civil szervezet 

kiértesítésére a 

döntést követő 8 

napon belül 

A kiértesítés határidő-

ben megtörtént 

39/2015. (II. 23.) 
"Kantin" - bérleti szerző-

dés módosítása 

Bérlő értesítésére 

és a szerződés 

aláírására 2015. 

február 28. 

A szerződés aláírása 

megtörtént. 

40/2015. (II. 23.) 

Tokod Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület - Tokod, Rá-

kóczi u. 4. sz. alatti épü-

let szívességi haszná-

latba adása 

azonnal 

Az Egyesület elnöké-

nek, valamint a nyil-

vántartásba vételi 

eljárás lebonyolításá-

val megbízott ügyvéd 

részére a döntést kö-

vető napon a határo-

zati kivonat átadásra 

került. 



41/2015. (II. 23.) 

Tokod Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület - Tokod név 

használata 

azonnal 

Az Egyesület elnöké-

nek, valamint a nyil-

vántartásba vételi 

eljárás lebonyolításá-

val megbízott ügyvéd 

részére a döntést kö-

vető napon a határo-

zati kivonat átadásra 

került. 

42/2015. (II. 23.) 

Mária Út Közhasznú 

Egyesületbe való felvé-

tel 

döntést követő 

1. munkanap 

A határozati kivonat a 

Mária Út Közhasznú 

Egyesület részére ha-

táridőben megküldés-

re került.  

43/2015. (II. 23.) 

A 2015. február 23-ai 

zárt képviselő-testületi 

ülés napirendjének el-

fogadása 

azonnal 
Végrehajtást nem 

igényel. 

44/2015. (II. 23.) 
Szilágyiné Tahon Éva 

fellebbezés elbírálása 

A kiértesítésre a 

döntést követő 8 

napon belül 

A kiértesítés határidő-

ben megtörtént. 

45/2015. (III. 10.) 

A 2015. március 10-ei 

rendkívüli testületi ülés 

napirendjének elfoga-

dása 

azonnal 
Végrehajtást nem 

igényel. 

46/2015. (III. 10.) 

Norvég Alap - közbe-

szerzési eljárásban eljá-

rást lezáró döntés 

(adatfelmérés) 

azonnal 

A határozati kivonat 

Tát Város Önkor-

mányzata, valamint a 

közbeszerzési szakértő 

részére a döntést kö-

vetően azonnal meg-

küldésre került. 

47/2015. (III. 18.) 

A 2015. március 18-ai 

rendkívüli testületi ülés 

napirendjének elfoga-

dása 

azonnal 
Végrehajtást nem 

igényel. 

 

 

Tokod, 2015. március 24. 

 

 

 

dr. Gál Gabriella 

         jegyző 


