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Szentendre Város Önkormányzat Képvisel
�
-testületének 

2004. március 9-i ülésér
�
l készült jegyz

�
könyvéb

�
l 

 
Jelentés a lejár t határ idej �  önkormányzati határozatok végrehaj tásáról  
El � adó: Miakich Gábor polgármester 
 

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel � -testületének 
29/2004. (I I I .09.) Kt. sz. határozata: 

 
Szentendre Város Önkormányzat Képvisel

�
-testülete megtárgyalta és elfogadta a következ

�
 

lejárt határidej �  önkormányzati határozatokról szóló jelentést:  
 
 

A   176/2003. (X. 28.) Kt. sz. határozat, 
  183/2003. (X. 28.) Kt. sz. határozat, 

   189/2003. (X. 28.) Kt. sz. határozat, 
   196/2003. (X. 28.) Kt. sz. határozat, 
   220/2003. (XII. 16.) Kt. sz. határozat, 
   221/2003. (XII. 16.) Kt. sz. határozat,  
   236/2003. (XII. 16.) Kt. sz. határozat 4. és 6. bekezdésének, 
   249/2003.      (XII. 16.) Kt. sz. határozat,                                                                             

   11/2004.  (II. 10.) Kt. sz. határozat, 
   12/2004. (II. 10.) Kt. sz. határozat, 
   13/2004.  (II. 10.) Kt. sz. határozat, 
   17/2004. (II. 10.) Kt. sz. határozat 1. és 2. pontjának, 

    19/2004. (II. 10.) Kt. sz. határozat, 
    20/2004.  (II. 10.) Kt. sz. határozat, 
    21/2004. (II. 10.) Kt. sz. határozat I. pontjának, 
    22/2004.  (II. 10.) Kt. sz. határozat, 

   24/2004. (II. 10.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 
 
227/2003. (XII. 16.) Kt. sz. határozat 2. pontjának végrehajtása 

folyamatban van. 
Új határ id � : 2004. áprilisi testületi ülés 
 

  216/2003. (XI. 11.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van. 
Új határ id � : 2004. októberi testületi ülés 

 
    236/2003. (XII. 16.) Kt. sz. határozat 1., 2., 3. bekezdésének végrehajtása 

folyamatban van. 
Új határ id � : 2004. május 30. 

 
    21/2004. (II. 10.) Kt. sz. határozat II. pontjának végrehajtása 

folyamatban van. 
Új határ id � : 2004. március 30. 
 

    23/2004. (II. 10.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van. 
Új határ id � : 2004. március 31. 
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Utasítja a Jegyz
�
t, hogy a határozatok végrehajtását kísérje figyelemmel, valamint a 

Polgármestert, hogy a tett intézkedésekr
�
l számoljon be.  

 

Felel � s: Polgármester, Jegyz
�
 

Határ id � : azonnal 
 

K. m. f. 
 
 
 Miakich Gábor  s. k. Szabó Géza s. k. 
 polgármester aljegyz

�
, mb. jegyz

�
 

 
Kapja: 
1. Önkormányzati és Szervezési Iroda - irattár 
2. A Képvisel

�
-testület tagjai 

Közzétéve a GroupWise-on és a Weboldalon. 
 
 
A kiadmány hiteléül: 
Szentendre, 2004. március 10. 
 
 
Ancsin Mária 
jegyz

�
könyvvezet

�
 


