TÖKÖL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Meghívó
Tököl Város Képviselő-testülete

2019. április 9-én (KEDDEN) 9,30 órai

a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság
2019. április 9-én (KEDDEN) 8,00 órai

az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
2019. április 9-én (KEDDEN) 8,00 órai

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2019. április 9-én (KEDDEN) 8,00 órai

kezdettel tartandó rendkívüli ülésére,
melynek helye a Polgá rmesteri Hivatal Díszterme (2316 Tö kö l, Fő u. 117.)
Javaslat a napirendi pontokra:

Napirendet
tárgyaló bizottság

1.) Beszá moló a két ü lés kö zö tt tö rtént eseményekrő l és a lejá rt hatá ridejű hatá rozatok
végrehajtá sá ró l
2.) Vagyonrendelet mó dosítá sa

PTÜB

3.) Szociá lis rendelet mó dosítá sa

SZEB

4.) 2019. évi kö zbeszerzési terv

PTBÜ

5.) Beszá moló a bizottsá gok 2018. évi feladatellá tá sá ró l és a polgá rmester átruhá zott
hatá skö rében hozott dö ntéseirő l

PTBÜ, OMSB, SZEB

6.) Dr. Szű cs Katalin há ziorvos bejelentése

SZEB

7.) 2019. évi kö zö sségi pá lyá zati kiírá s

PTBÜ, OMSB, SZEB

8.) Ó vodá k tová bbképzési tervének elfogadá sa

PTÜB, OMSB

9.) Pest Megyei Rendő r-fő kapitá nysá g helyiség haszná lati kérelme

PTÜB

10.) A Tö kö li Gazdá k Vadá sztá rsasá g szá má ra 2018. évben megítélt tá mogatá si ö sszeg
felhaszná lá si, valamint elszá molá si hatá ridejének mó dosítá sa

PTÜB

11.) Tervezési szerző dések mó dosítá sa a Zerá h Bt. Tervező Irodá val

PTÜB

12.) Gépjá rmű ü zemeltetési szabá lyzat mó dosítá sa

PTÜB

13.) A Tö kö li Weö res Sá ndor Á ltalá nos Iskola Aradi utcai épü letében vizesblokk és folyosó
felú jítá sa tá rgyú kö zbeszerzési eljá rá s keretében a felú jítá si munká k megvaló sítá sá hoz
nyertes ajá nlattevő kivá lasztá sa (Helyszíni kiosztású anyag)

PTÜB

14.) A Tö kö l, Duna, Kö lcsey és Iskola utcá k felú jítá sa tá rgyú kö zbeszerzési eljá rá s keretében a
felú jítá si munká k megvaló sítá sá hoz nyertes ajá nlattevő kivá lasztá sa (Helyszíni kiosztású
anyag)

PTÜB

15.) H-12893 sz. NICK géphajó mű szaki mentésének és javítá si kö ltségének tá mogatá sa

PTÜB

16.) Magá ntulajdonban lévő 2709
ö nkormá nyzati tulajdonba

PTÜB

hrsz.

alatti

ingatlan

egy

szakaszá nak

felajá nlá sa

17.) Létszá mstop feloldá si kérelmek

PTÜB

18.) Kö zú tkezelő i hozzá já rulá s irá nti kérelmek

PTÜB

19.) ZÁRT ÜLÉS: Helyi fö ldbizottsá g á llá sfoglalá sá val szemben Bakonyi Istvá n eladó és Hermann
Dó ra, tová bbiakban Hermann Petra, valamint Hermann Patrik Gá bor nevében tö rvényes
képviselő i Hermann-né Gribek Mó nika Gizella és Hermann Gábor á ltal benyú jtott kifogá s
elbírá lá sa
20.) ZÁRT ÜLÉS: Helyi fö ldbizottsá g á llá sfoglalá sá val szemben Varga Já nos Attila és Horvá th
Rita á ltal benyú jtott kifogá s elbírá lá sa

21.) SZEB ZÁRT ÜLÉS: Idő sek otthoná ba tö rténő beutalá s iránti kérelem
22.) Egyebek

Tö kö l, 2019. á prilis 4.

Hoffman Pál
Polgá rmester

Gergics Illés s.k.
bizottsá g elnö k

Bosnyák Simonné s.k.
bizottsá g elnö k

2

Malaczkó István s.k.
bizottsá g elnö k

