
























E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

 

Lispeszentadorján Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

2021. december 2. napján tartandó rendes, nyilvános ülésére 

 

Az előterjesztés tárgya: Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és 

a két ülés közötti polgármesteri határozatokról, döntésekről, 

pályázatokról 

A napirend előterjesztője: Árkus Béla polgármester 

Az előterjesztést készítette: Dr. Resch Karolina jegyző 

Napirendi pont: 1. napirendi pont 

Döntéshozatal módja: Egyszerű többséggel, nyilvános ülésen 

Melléklet: - 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Lispeszentadorján Község Önkormányzata Képviselőtestületének az Önkormányzat 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2019(X.31.) önkormányzati rendelete 24. § 

(4) bekezdése alapján a polgármesteri tájékoztató keretében kell tájékoztatást adni a 

lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az előző ülést követően tett 

fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról, továbbá az átruházott hatáskörben hozott 

döntésekről. 

A legutóbbi 2021. október 26. napján megtartott rendes nyilvános és zárt ülésen hozott lejárt 

határidejű határozatok a következők szerint kerültek végrehajtásra: 

 

Határozatok száma:  
 

Sorszám Tárgya Határideje Végrehajtása 

54/2021. (X.26.) 

A lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról és a két ülés közötti 

polgármesteri határozatokról, 

döntésekről, pályázatokról szóló 

polgármesteri tájékoztatás 

elfogadása 

azonnal Intézkedést nem 

igényel. 

55/2021. (X.26.) A településkép védelméről szóló 

12/2017(XII.31.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló 

rendelet-tervezet elfogadása 

azonnal Rendelet-tervezet 

véleményezésre 

megküldésre került. 

56/2021. (X.26.) A hulladékgazdálkodásról szóló 

8/2015(IX.30.) rendelet 

módosításáról szóló rendelet-

tervezet elfogadása 

azonnal Rendelet-tervezet 

véleményezésre 

megküldésre került. 

57/2021. (X.26.) 51/2021. (IX.13.) határozat 

hatályon kívül helyezése 

azonnal Intézkedést nem 

igényel 

58/2021. (X.26.) VP6-19.2.1.-100-8.1.8-21 „Helyi 

fejlesztések támogatása” c. pályázat 

benyújtása 

folyamatos Pályázat 

benyújtása 

folyamatban van. 

59/2021. (X.26.) A kistelepülési településtervek 

elkészítésének támogatására 

pályázat benyújtása 

2021. november 19. Pályázat 

benyújtásra került. 

60/2021. (X.26.) Családsegítői jubileumi jutalom 2021. november 12. Jutalom kifizetése 



 

 

kifizetése megtörtént. 

61/2021. (X.26.) Képviselő szavazásból való 

kizárása 

azonnal Intézkedést nem 

igényel. 

62/2021. (X.26.) Működési átadás a Bucsutai 

Szociális Szolgáltató Társulás 

részére a Lispeszentadorján 

telephelyen dolgozó munkavállalók 

jutalmazása céljából 

2021. december 31. A működési 

támogatás átadásra 

került a Társulás 

részére. 

 

Az alábbi rendeletek kihirdetésre kerültek a lakosság részére, valamint a TFIK és IJR-

rendszerekben felöltésre kerültek: 

 

Sorszáma 

(kihirdetés ideje) 

Tárgya 

11/2021(X.26.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól 

12/2021(X.26.) az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2019(X.31.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

A pályázatokról, folyamatban lévő ügyekről a testületi ülésen szóban nyújtok tájékoztatást. 

 

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést 

megtárgyalni és elfogadni szíveskedjék. 

 

 

 

Határozati javaslat 

Lispeszentadorján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előző ülést 

követően hozott polgármesteri határozatokról, döntésekről, intézkedésekről és a lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri tájékoztatást elfogadja. 

 

Indokolás 

 

Lispeszentadorján Község Önkormányzata Képviselőtestületének az Önkormányzat 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2019(X.31.) önkormányzati rendelete 

(továbbiakban: SZMSZ) 24. § (4) bekezdése alapján polgármesteri tájékoztató 

keretében kell tájékoztatást adni a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint 

az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról, továbbá az 

átruházott hatáskörben hozott döntésekről. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Árkus Béla polgármester 

 

 

Lispeszentadorján, 2021. november 24. 

 

 

        Árkus Béla s.k.  

        polgármester 










