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KIVONAT 
 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2013. február 11-i üléséről készült jegyzőkönyvéből 

           

1. Jelentés lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról 

Előadó: dr. Illés György polgármester 

 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2013. (II. 11.) Kt. sz. határozata: 

 

Pilisszentlászló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a lejárt határidejű 

önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést azzal, hogy a  

 I. 

50/2012. (XI.28.) Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént. 

51/2012. (XI.28.) Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént. 

52/2012. (XI.28.) Kt. sz. határozat    végrehajtása megtörtént. 

53/2012. (XI.28.) Kt. sz. határozat    végrehajtása megtörtént. 

55/2012. (XI.28.) Kt. sz. határozat             végrehajtása megtörtént. 

56/2012. (XI.28.) Kt. sz. határozat             végrehajtása megtörtént. 

57/2012. (XI.28.) Kt. sz. határozat             végrehajtása megtörtént. 

58/2012. (XI.28.) Kt. sz. határozat             végrehajtása megtörtént. 

59/2012. (XI.28.) Kt. sz. határozat             végrehajtása megtörtént. 

61/2012. (XI. 28.) Kt. sz. határozat             végrehajtása megtörtént. 

63/2012. (XII.5.) Kt. sz. határozat             végrehajtása megtörtént. 

64/2012. (XII.5.) Kt. sz. határozat             végrehajtása megtörtént 

65/2012. (XII.5.) Kt. sz. határozat             végrehajtása megtörtént 

66/2012. (XII.12.)  Kt. sz. határozat             végrehajtása megtörtént 

67/2012. (XII.18.)  Kt. sz. határozat   végrehajtása megtörtént 

70/2012. (XII.18.)  Kt. sz. határozat   végrehajtása megtörtént 

1/2013. (I.15.)  Kt. sz. határozat   végrehajtása megtörtént 

3/2013. (I.15.)  Kt. sz. határozat   végrehajtása megtörtént 

1/2013. (I.15.)  Kt. sz. határozat  végrehajtása megtörtént 

  

 II. 
54/2012. (XI. 28.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van. Új határidő: 2013. december 31. 

60/2012. (XI. 28.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van. Új határidő: 2013. december 31. 

71/2012. (XII.18.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van. Új határidő: 2013. december 31. 

 

 

Felkéri a Jegyzőt, hogy a határozatok végrehajtását kísérje figyelemmel, valamint a 

Polgármestert, hogy a tett intézkedésekről számoljon be.  

 

Felelős: Polgármester, Jegyző 

Határidő: azonnal 

 
 

 

K. m. f. 
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 dr. Illés György  s. k. dr. Molnár Ildikó s. k. 

 polgármester címzetes főjegyző 

 
Kapja: 

1. Önkormányzati és Szervezési Iroda – irattár 

2. A Képviselő-testület tagjai 

3. Önkormányzati és Szervezési Iroda - intézkedésre 

Közzétéve az L/Testületi anyagok/Határozatok mappában és a Weboldalon. 

 

A kiadmány hiteléül: 
Szentendre, 2013. február 13. 

 

Skultéti Mária 

jegyzőkönyvvezető 

 


