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Tisztelt Képviselő- testület! 

A lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatban Sióagárd Község képviselő-testületének 

Sióagárd Község Önkormányzat Szervezeti és Működési szabályairól alkotott 1/2014. (I.20.) 

önkormányzati rendelete 21.§ (2) bekezdése szerint a rendes ülésen az első napirendi pont 

tárgyalását megelőzően a képviselő-testület a lejárt határidejű testületi határozatok 

végrehajtásáról kap írásban vagy szóban tájékoztatást. 

Fentiek alapján a képviselő-testület előző „rendes” ülése óta az alábbi határozatok kerültek 

végrehajtásra. 

74/2022. (IX.29.) Beszámoló a Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde  2021/22-es nevelési 

évéről, a határozat megküldésre került 

75/2022. (IX.29.) A Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde Mini Bölcsőde Szakmai 

programjának elfogadásáról, a határozat megküldésre került. 

76/2022. (IX.29.) A Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde Mini Bölcsőde Szakmai 

programjának elfogadásáról, a határozat megküldésre került  

77/2022. (IX.29.) A Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde Helyi Pedagógiai programjának 

elfogadásáról, a határozat megküldésre került 

78/2022. (IX.29.) A Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde házirendjének elfogadásáról, a 

határozat megküldésre került 

79/2022. (IX.29.) A Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde Mini Bölcsőde Házirendjének 

elfogadásáról, a határozat megküldésre került 

80/2022. (IX.29.) Viziközmű vagyon átadásával kapcsolatos döntések, a határozat megküldésre került 

81/2022. (IX.29.) A 2023. évi belső ellenőrzési terv elfogadása  
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82/2022. (IX.29.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról,  a 

csatlakozási kérelmet az Emberi Erőforrások Minisztériuma befogadta. 

83/2022. (IX.29.) Tájékoztatás Sióagárd Község Önkormányzata Helyi  Esélyegyenlőségi 

Programjának megvalósulásáról 

84/2022. (IX.29.) A 2022. évi közmeghallgatás témájának és időpontjának kitűzése 

85/2022. (IX.29.) a Község környezeti állapotáról szóló beszámoló elfogadásáról 

86/2022. (IX.29.) Általános iskolai felvételi körzethatárok  véleményezése, a határozat 

megküldésre került   

87/2022. (IX.29.) Házipénztárra vonatkozó szabályok aktualizálása 

88/2022. (IX.29.) a 2022. évi igazgatási szünet elrendeléséről 

89/2022. (IX.29.) Sióagárd Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde intézményvezető pályázat 

kiírásáról  

90/2022. (IX.29.) Népi Építészeti Program pályázat való részvételről 

91/2022. (XI.3.) Földgáz szerződés egyeztetése 

92/2022. (XI.3.) Energiaválság miatti intézkedési terv egyeztetése 

93/2022. (XI.3.) MJVSZ elnökének kezdeményezéséről 

94/2022. (XI.3.) Köztartozásmentes adatbázisból való kikerülés megtárgyalása 

95/2022. (XI.24.) Sióagárd Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde intézményvezető kinevezéséről, 

határozat megküldésre került a Magyar Államkincstár felé. 

96/2022. (XI.24.) Sióagárd Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde intézményvezető kinevezéséről, a 

határozat megküldésre került a pályázó részére. 

97/2022. (XI.24.)  Önkormányzati lakás kérelem elbírálása, a határozat megküldésre került. 

A két ülés között eltelt eseményekkel kapcsolatos további kérdéseikre szóban válaszolok.  

Sióagárd, 2022. december 1. 

         Gerő Attila sk. 

                             polgármester 


