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E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2015. december 14-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 

122/2015. (IX. 

28.) 

Bursa Hungarica 

pályázat 

A pályázatok elbírálására:    

2015. december 7. 

A pályázatok elbírálása 

határidőben megtör-

tént. 

146/2015. (XI. 

30.) 

2015. november 30-

ai rendes ülés napi-

rendjének elfogadása 

azonnal 
Végrehajtást nem igé-

nyel. 

147/2015. (XI. 

30.) 

Kormányablakokról 

szóló beszámoló 

az Esztergomi Járási Hi-
vatal értesítésére a dön-

tést követő 8 napon belül 

Az értesítés 2015. dec-

ember 2-án megtörtént. 

148/2015. (XI. 

30.) 

Belső ellenőrzés - 
vállalkozási szerző-

dés aláírása 

A szerződés aláírására:      

2015. december 10. 

A szerződés 2015. dec-
ember 8. napján mind-

két fél részéről aláírás-

ra került. 

149/2015. (XI. 

30.) 

Belső ellenőrzési terv 

elfogadása 

a belső ellenőr értesítésé-

re a döntést követő 8 na-

pon belül;  

       a 2016. évi Belső 
Ellenőrzési Terv aláírásá-

ra: 2015. december 10. 

A belső ellenőr értesíté-

se 2015. december 3-

án megtörtént. A belső 

ellenőrzési terv 2015. 

december 8. napján 
mindkét fél részéről 

aláírásra került. 

151/2015. (XI. 
30.) 

DTKT - hulladékgaz-

dálkodási rendelet 
módosítása 

értesítésre azonnal 

Az értesítés a döntést 

követő napon megtör-
tént. 

152/2015. (XI. 

30.) 

DTKT - családsegítő-

és gyermekjóléti szol-

gálat 

értesítésre azonnal 

Az értesítés a döntést 

követő napon megtör-

tént. 
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153/2015. (XI. 

30.) 

DTKT - családsegítő-

és gyermekjóléti szol-

gálat - Társulási 

Megállapodás módo-
sítása 

DTKT értesítésére: 2015. 

december 20. 

Az értesítés a döntést 

követő napon megtör-

tént. 

154/2015. (XI. 

30.) 

Házi segítségnyújtás 

- feladat-ellátási 

szerződés felmondása 

Baptista Szeretetszolgálat 

Figyel Rám! Szociális 

Szolgáltató és a DTKT 

értesítésére: 2015. dec-

ember 1.  

Az értesítés határidő-

ben megtörtént. 

156/2015. (XI. 

30.) 

Településrészi megbí-

zott megválasztása 
azonnal 

A megbízási szerződés 

elkészült, aláírása fo-

lyamatban. 

157/2015. (XI. 

30.) 

Települési ügysegéd - 

együttműködési 
megállapodás 

Kormányhivatal értesítése 

a döntést követő 8 napon 
belül 

Az értesítés határidő-

ben megtörtént. Az 

együttműködési megál-

lapodás - aláírás végett 
- megküldésre került a 

Kormányhivatal részé-

re.  

158/2015. (XI. 

30.) 

Bérleti díjak felül-

vizsgálata 

bérlők értesítésére a dön-

tést követő 8 napon belül 

Az értesítés határidő-

ben megtörtént. 

159/2015. (XI. 

30.) 

Szociális étkeztetés 

biztosítása 

Értesítésre a döntést kö-

vető 8 napon belül 

Az értesítés határidő-

ben megtörtént. 

160/2015. (XI. 

30.) 

Helyi Esélyegyenlő-

ségi Program 

TTKI értesítésére a dön-

tést követő 8 napon belül 

Az értesítés határidő-

ben megtörtént. 

161/2015. (XI. 
30.) 

Területi Együttmű-
ködési Program 

folyamatos 

Az együttműködési 

megállapodás aláírásá-

hoz az adatok megkül-
désre kerültek Eszter-

gom Város Önkor-

mányzatához. 

162/2015. (XI. 

30.) 

Lukács & Lukács 

Cafe Kft. - bérleti 

szerződés megszün-

tetése - Kantin 

Értesítésre a döntést kö-

vető 8 napon belül 

Az értesítés határidő-

ben megtörtént. 

163/2015. (XI. 

30.) 
Kantin pályázat 

Értesítésre a döntést kö-

vető 3 napon belül 

Az értesítés határidő-

ben megtörtént. 



 
 
A fenti táblázatban az alábbi határozatok nem szerepelnek: 

- 150/2015. (XI. 30.) önkormányzati határozat (Dénes Ákos területbérlési 
ügye) végrehajtásának határideje még nem járt le. 

- 155/2015. (XI. 30.) önkormányzati határozat (utcanevek átnevezése) végre-
hajtásának határideje még nem járt le. 

 
 
Tokod, 2015. december 8.  
 
 
 dr. Gál Gabriella 

  jegyző 


