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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

 

 

Szigetszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2022. június 21. napi nyilvános testületi ülésére 
 

 

TÁRGY 
1.) Tájékoztatás a lejárt képviselő-testületi határozatok 

végrehajtásáról 

ELŐTERJESZTŐ Bencs Tamás polgármester 

KÉSZÍTETTE Dr. Cseh Balázs jegyző 

MEGHÍVOTTAK - 

MELLÉKLETEK 
- 

  

TÁRGYALÁS MÓDJA nyilvános ülésen 

DÖNTÉSHOZATAL egyszerű szótöbbséggel 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

A képviselő- testületi legutolsó soros ülése azóta eltelt időszakról és a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról a következő tájékoztatást tudom adni:  
 

58/2022. (V.24.) a napirendi pontok elfogadásáról Nem kíván intézkedést. 

59/2022. (V.24.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról 

 

Végrehajtva 

60/2022. (V.24.)  Javaslat az önkormányzati tulajdonú, behajtási 

tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás 

engedélyezésének valamint az úthasználati engedély kiadásának 

rendjéről szóló rendelet megalkotására 

 Napirendi pont elnapolva 

61/2022. (V.24.) Az önkormányzat által a 2021. évben a Kinizsi HE 

részére nyújtott támogatás felhasználásáról szóló beszámolójának 

elfogadásáról 

Végrehajtást nem igényel 

62/2022. (V.24.) Döntés a Halász utca 791 hrsz-ú –1/1 arányban 

önkormányzati tulajdonú- ingatlan (beépítetlen terület) önkormányzati 

ingatlan értékesítéséről 

Pályázat kiírásra került 

63/2022. (V.24.) Döntés a Halász utca 749 hrsz-ú –1/1 arányban 

önkormányzati tulajdonú- ingatlan (beépítetlen terület) önkormányzati 

ingatlan értékesítéséről 

Szerződéskötés folyamatban 

64/2022. (V.24.) A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

beszámolója a 2021. évi tevékenységéről 

Végrehajtást nem igényel 

65/2022. (V.24.) A Szociális és Kulturális Bizottság beszámolója a 2021. 

évi tevékenységéről 

Végrehajtást nem igényel 

66/2022. (V.24.) Beszámoló a Szigetszentmártoni Polgármesteri Hivatal 

2021. évi működéséről 

Végrehajtást nem igényel 

67/2022. (V.24.) A szigetszentmártoni temető kegyeleti közszolgáltatási 

szerződésének jóváhagyása 

Szerződéskötés folyamatban 

68-69/2022. (V.24.) 2022. évi támogatási előirányzatok módosításáról folyamatos végrehajtás 

70/2022. (V.24.) Szigetszentmárton hatályos településrendezési 

eszközeinek módosítása a H6 jelű HÉV vonal korszerűsítése érdekében 

– partnerségi egyeztetés lezárása 

végrehajtva 

71/2022. (V.24.) Döntés Május 1. utca 11/B. szám alatti önkormányzati 

lakás bérbeadásáról 

Szerződéskötés folyamatban 

 

Mindezekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására. 

 

S z i g e t s z e n t m á r t o n, 2022. június 15. 

 

 

Bencs Tamás 

polgármester 

 

 

 

 

H A T Á R O Z A T I   J AV A S L A T 

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

Szigetszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete úgy határozott, hogy a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról szóló polgármesteri beszámolót elfogadja. 

 

Felelős:  Bencs Tamás polgármester 

Határidő: azonnal 


