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Kepviselo-testiilete szamara

ELOKESZITO SZERVEZET1 EGYSEG: JEGYZO1 KaBINET

Eldterjeszto: Piko Andras polgarmester

A kepviseld-testiileti iiles tervezett idopontja: 2021. oktober21.

Targy: Polgarmesteri tajekoztato a lejart hatarideju testiileti hatarozatok es a 
veszelyhelyzet idejen meghozott polgarmesteri dontesek vegrehajtasarol, az elozo tiles 
ota tett fontosabb intezkedesekrol, a jelentosebb esemenyekrol es az atmenetileg szabad 
penzeszkoz allomany lekoteserol
A napirendet nyilt iilesen kell targyalni, dontes nem sziikseges.

Keszi'tette: Jegyzoe Kabenet Szervez^se Iroda/ Czera Eva szervezEse IRODA VEZET6J 
Dr. Bore Andras Ogyentezo

Penzugyi fedezetet nem igenyel, igazolas:
Jogikontroll:
Beterjesztesrealkalmas: J a /
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Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag velemenyezi
Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es Eselyegyenldsegi
Bizottsag velemenyezi
Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag velemenyezi
Tulajdonosi, Vagyongazdalkod£si es Kozteriilet-hasznositasi
Bizottsag velemenyezi
Varosiizemeltetesi Bizottsag velemenyezi
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Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsag 13 
velemenyezi
Hatarozati javaslat a bizottsag szamara:
A Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag/ Kulturalis, Civil, Oktatasi, Nemzetisegi, Sport es 
Eselyegyenldsegi Bizottsag/ Szocialis, Egeszsegiigyi es Lakasiigyi Bizottsag/ Tulajdonosi, 
Vagyongazdalkodasi es Kozteriilet-hasznositasi Bizottsag/ Varosiizemeltetesi Bizottsag/ 
Keriiletfejlesztesi, Kornyezet- es Klimavedelmi Bizottsag javasolja a Kepviseld-testiiletnek az 
eloterjesztes megtargyalasat, a tajekoztato tudomasul vetelet.

Tisztelt Kepviseld-testulet!

A Kepviseld-testulet es Szervei Szervezeti es Mukodesi Szabalyzatarol szolo 36/2014. (XI. 06.) 
szamu onkormanyzati rendelet 17. § (1) bekezdese alapjan „A rendes Hies dllando napirendi 
pontja a polgdrmester irdsos tajekoztatoja a lejdrt hatdrideju testtileti hatdrozatok 
vegrehajtdsdrol, az elozd kepviseld-testtileti tiles ota tettfontosabb intezkedesekrol, a jelenldsebh 
esemenyekrol es az onkormanyzati penzeszkozbk dtmenetileg szabad rendelkezesu reszenek 
penzpiaci jellegu lekoteserol. '
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Tajekoztatom a Kepviseld-testuletet, hogy a 2021. evi polgarmesteri szabadsagolasi 
iitemtervemben szabadsag 2021. szeptember honapban nem volt utemezve, szabadsag kivetele 
ezen idoszakban nem tortent.

Az atmenetileg szabad penzeszkbz allomanyra vonatkozoan tajekoztatom a Kepviseld-testuletet, 
hogy az Onkormanyzat Magyar Allamkincstamal jegyzett allamkotveny-allomanya szeptember 
22-en lejart. Az Onkormanyzat penzeszkozeinek tovabbi lekotesere - a hatalyos jogszabalyok 
szerint erre kizardlag a Magyar Allamkincstamal van lehetosegiink - a MAK tajekoztatasa 
alapjan ujabb lehetoseg adodott. Az erre vonatkozd dontes eldkeszitese folyamatban van, 
mindaddig a kotveny-allomany onkormanyzati foszamlara tbrtend visszavezetese nein indokolt.

Mellekletek: 1. sz.: Kepviseld-testulet lejart hatarideju hatarozatokrol tablazat
2. sz.: Veszelyhelyzet idejen meghozott polgarmesteri dontesek tablazat I.
3. sz.: Veszelyhelyzet idejen meghozott polgarmesteri dontesek tablazat II.
4. sz.: Fontosabb intezkedesekrol, a jelentdsebb esemenyekrol tablazat
5. sz.: Az atmenetileg szabad penzeszkoz allomany 2021.10.01 -i allapot szerint

Kerem a tajekoztato tudomasul vetelet.

Budapest, 2021. oktober 5.

Piko Andras 
polgarmester

Torvenyessegi ellenorzes:


