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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:
82/2020. (VI.24.) 2020. évi II. félévi munkaterv
meghatározása
83/2020. (VI.24.) Javaslat a lakossági víz- és
csatornaszolgáltatás 2020. évi állami támogatására
vonatkozó pályázat benyújtására
84/2020. (VI.24.) döntés Szigetszentmárton 820
hrsz-ú önkormányzati ingatlanra érkezett vételi
ajánlat elutasításról
85/2020. (VI.24.) A Magyar Falu Program
keretein belül megvalósuló Nemzeti és helyi
identitástudat erősítése című pályázattal
kapcsolatosan
86/2020. (VI.24.) az Interaktív közösségi játszótér
és fitnesspark létrehozása című LEADER projekt
vonatkozásban kivitelezők kiválasztásáról
87/2020. (VI.24.) a művelődési házban
megtartásra kerülő zenés-táncos rendezvényekkel
kapcsolatosan
88/2020. (VI.24.) döntés Boros Márk kérelmének
elutasításáról
90/2020. (VI.27.) döntés a Ráckevei Református
Egyházközség kérelme alapján történő övezeti
besorolás megváltoztatására irányuló eljárás
kezdeményezéséről
92/2020. (VII.08.) döntés pályázat benyújtásáról az
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatásra
93/2020. (VII.08.) döntés a Szigetszentmártoni
Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelméről és a
Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében
„civil közösségi tevékenységek és feltételeinek
támogatása” című alprogrammal kapcsolatosan
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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, 2020. augusztus 12.
Bencs Tamás
polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Szigetszentmárton Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy határozott, hogy a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló polgármesteri beszámolót elfogadja.
Felelős:
Határidő:

Bencs Tamás polgármester
azonnal

