124/2020. előterjesztés
Javaslat az ún. lejárt határidejű képviselő-testületi (önkormányzati) határozatok
végrehajtásáról szóló írásbeli tájékoztatás és a megtett intézkedésekről szóló tájékoztatás
elfogadására
Jelentés a lejárt határidejű
képviselő-testületi határozatok és rendeletek

végrehajtásáról
2020. iúnius 25-i döntés:

Tárev: 131/2020. (VI. 25. ) határozat: a lejárt határidejű határozatokról készült beszámoló
elfogadásárólszólóhatározat lefűzésrekerült.

Társv: 132/2020. (VI. 25.) határozat: a Pilisi Polgárör Egyesület 2019. évi támogatásának
elszámolásáról szóló beszámoló elfogadásáról készült határozatról az Egyesület, valamint a
GazdálkodásiIroda értesült.

Tárgy: 133/2020. (VI. 25. ) határozat: a Pilisi Polgárör Egyesület 2019. évi tevékenységéröl és
feladatellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról készült határozatról az Egyesület, valamint a
Gazdálkodási Iroda értesült.

Tárev: 134/2020. (VI. 25.) határozat: az Evangélikus Egyházközségközcélú feladatokat ellátó
szabadtérijátszótérlétesitésénektámogatásávalkapcsolatos határozatrólaz Egyház,a Gazdálkodási
Iroda, valamint a Pilisi Városüzemeltető Kft. értesült.

Tárgy: 135/2020. (VI. 25.) határozat: a Monor Város Onkormányzat Hivatásos Tűzoltóparancsnokság2019. évi beszámolójánakelfogadásárólszólóhatározatróla Tűzoltó-parancsnokság
értesült.

Tárgy: 136/2020. (VI. 25.) határozat:az Onkormányzat2019. évi monitoringjelentéselfogadásáról
szóló határozatról a Gazdálkodási Iroda értesült.

Tárev: 137/2020. (VI. 25. ) határozat: a Csernai Pál KözösségiKözpont Nonprofít Kft. 2020. évi I.
negyedéves beszámoló elfogadásáról szóló határozatról a Kft. és a Gazdálkodási Iroda értesült.

Tárev: 138/2020. (VI. 25.) határozat: a Mezei Orszolgálat2019. évi tevékenységérólszólóírásbeli
beszámoló elfogadásáról készült határozatról a Mezei Orszolgálat értesült.

Tárev: 139/2020. (VI. 25.) határozat: a Mezei Orszolgálat Szolgálati Szabályzat módosításának
elfogadásárólkészülthatározatról a Mezei Orszolgálat értesült. A Szabályzataláirásraés kiadásra
került. Az érintettek a megismerési nyilatkozatot aláírták.
Tárev: 140/2020. (VI. 25. ) határozat: a Mezei Orszolgálat sörétes löfegyvereinek értékesitésére

vonatkozó határozatról értesült a Gazdálkodási Iroda. Bizományos részére átadásra kerültek a
lőfegyverek, értékesítésükfolyamatbanvan.
Tárev: 141/2020. (VI. 25.) határozat: az Onkormányzattulajdonában lévő önkormányzatilakások
és helyiségek bérletének, lakbérek mértékének kidolgozására felkérö határozatról értesült a
Városgazdálkodási,Ingatlan és K.özterület-fenntartásiIroda munkatársa, a Pilisi Városüzemeltetö
Kft. és a Gazdálkodási Iroda. Javaslat még nem érkezett be.
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Tárey: 142/2020. (VI. 25. ) határozat: az Onkormányzat tulajdonában lévő motorkerékpárok
értékesitéséröl szóló határozatról a Városgazdálkodási, Ingatlan és K.özterület-fenntartási Iroda

munkatársa, valamint a Gazdálkodási Iroda értesült. A motorkerékpárok eladásra kerültek, az
okmányiroda felé a bejelentés folyamatban van.

Tárev: 143/2020. (VI. 25. ) határozat: a Pilis 4. sz. felnött háziorvosi körzet helyettesitésével
kapcsolatos határozatról az érintettek értesültek. A helyettesítés folyamatos.
Tárgy: 144/2020. (VI. 25. ) határozat: a MAV parkoló fejlesztésének támogatásáról szóló
határozatról a MAV illetékese értesült.

Tárgy: 145/2020. (VI. 25.) határozat: a 1658/3 hrsz-ú út ingyenes átvételéről szóló határozatról a
kérelmezök értesültek. Nyilatkozat ez idáig nem került benyújtásra.
Tárev: 146/2020. (VI. 25. ) határozat: az Onkormányzat 2019-2024. évi Gazdasági Programjának
elfogadásáról szólóhatározat lefiizésre került. A Gazdasági Program Pilis honlapján elérhetö.
Tárgv: 147/2020. (VI. 25. ) határozat: a Képviselő-testület 2020. évi közmeghallgatása idejének és
napirendi pontjainak elfogadásáról készült határozat lefüzésre került. A helyszi'n lefoglalása miatt a
Csemai PálKözösségiKözpontNonprofit Kft. ügyvezetöjéta döntésrőlértesítettük.
Tárgy: 148/2020. (VI. 25. ) határozat: a Képviselő-testület Szervezeti és Müködési Szabályzat
módosításának elvetéséről szóló határozat lefíizésre került.

Tárgy: 149/2020. (VI. 25. ) határozat: a rendkivüli települési támogatásra való jogosultság
elutasítása ügyében hozott határozat helybenhagyásáról készült határozatról az ügyfél, valamint a
Szociális Iroda értesült.

Tárev: 150/2020. (VI. 25. ) határozat: tűzgyújtási szabályok megsértése ügyében hozott határozat

helybenhagyásárólkészülthatározatrólazügyfél,valamint a HatóságiésMűszakiIrodaértesült.
Tárev: 151/2020. (VI. 25. ) határozat: a 383/2 hrsz-ú beépitetlen terület értékesítésének
elutasításáról készülthatározatrólazügyfélértesült.
2020. július 06-i döntés:

Tárev: 152/2020. (VII. 06.) határozat: a rendkivüli zárt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról
készült határozat leíuzésre került.

Tárev: 153/2020. (VII. 06.) határozat: "Meserét tagóvoda tetőfelújitás és részlegesen a fodém
gerendák megerősítése munkák elvégzése" tárgyú beszerzési eljárás ajánlattételi határidejének
hosszabbításárólkészülthatározatalapjánazAjánlattevökértesitésemegtörtént.
Tárev: 154/2020. (VII. 06.) határozat: az "Onkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatása" pályázaton való indulásra és a pályázati önrész biztosítására vonatkozó határozatról a
Gazdálkodási Iroda értesült, a pályázat határidőben feltöltésre és benyújtásra került.

Tárev: 155/2020. (VII. 06.) határozat: az "Onkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatása pályázat elkészítőjének kiválasztásáról készült határozatról a vállalkozó értesült, a
szerzödésaláirásrakerült, a pályázati dokumentáció határidöbenelkészült és feltöltésre került.

Tárgy: 156/2020. (VII. 06. ) határozat: a szúnyoggyérítésre érkezett ajánlatok megtárgyalásával
kapcsolatos határozatról a Gazdálkodási Iroda értesült. A határozat ügyiratba iktatva, Pilisi
Városüzemeltető Kft. részére át lett adva, a feladat ellátására a vállalkozási szerződés meg lett
kötve.
2020. július 16-i döntés:

Tárgy: 157/2020. (VII. 16.) határozat:a napirendi pontok elfogadásárólkészülthatározatleffizésre
került.

Tárgy: 158/2020. (VII. 16.) határozat: a helyi építési szabályzat és szabályozásitervmódosítást
érintő ingatlanok kiemelt fejlesztési területté nyilvánitásával kapcsolatos határozat alapján a
partnerségi egyeztetés dokumentációja eikészült, a partnerségi egyeztetést követően a végső
szakmai véleménylefolytatásátkezdeményezzükazállami főépítésznél.
Tárev: 159/2020. (VII. 16. ) határozat: a "Meserét tagóvoda tetőfelújítás és részlegesen a fodém
;erendák meeerösitése munkák elvéezése" tárgvú beszerzési eljárás lezárásáról készült határozat

alapján a hiánypótlástkövetöen, a legkedvezöbb ajánlattevővel a Vállalkozási szerződésaláírásra
került, a munkák folyamatban vannak.
Rendelet:

Az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló 10/2020. (VI. 26. ) önkormányzati rendelet
kihirdetése megtörtént.
.k

A Szociálisellátásokhelyi rendszerérőlszóló 1/2020. (I. 31.) önkormányzatirendelet módosításáról
szóló 11/2020. (VI. 26. ) önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.
A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 16/2018. (VIII. 31. ) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 12/2020. (VI. 26. ) önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.

Az önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásárólés
elidegenitéséről szóló 2/2020. (I. 31. ) önkormányzati rendelet módositásáról szóló 13/2020. (VI.
26. ) önkormányzati rendelet kihirdetése megtörtént.

A fentiek figyelembevételével kérem az alábbi határozatijavaslat elfogadását:
Határozati javaslat

Pilis Város Onkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. június 25-én, a 2020. július 06-án és a
2020. július 16-án meghozott önkormányzati (képviselő-testületi) határozatok, rendeletek
végrehajtásárólésa megtett intézkedésekrőlszólóbeszámolótelfogadja.
Felelős:
Határidö:

nincs

azonnal
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