TÖKÖL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Meghívó
Tököl Város Képviselő-testülete

2019. május 9-én (CSÜTÖRTÖKÖN) 9,30 órai

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

az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság

2019. május 9-én (CSÜTÖRTÖKÖN) 8,00 órai

a Szociális és Egészségügyi Bizottság

2019. május 9-én (CSÜTÖRTÖKÖN) 8,00 órai
kezdettel tartandó 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.) 2018. évi 2018. évi zá rszá madá s

PTÜB, OMSB, SZEB

3.) Belső ellenő ri beszá moló

PTÜB

4.) TVCS Kft. 2018. évi mérlegbeszá moló ja és kiegészítő melléklete

PTÜB

5.) TVCS Kft. 2019. évi Ü zleti terve

PTÜB

6.) A Telepü lésképi Arculati Kézikö nyv és Telepü lésképi Rendelet jó vá hagyá sa (Az anyagot
később küldjük)

PTÜB

7.) A Tö kö li Weö res Sá ndor Á ltalá nos Iskola Aradi utcai épü letében vizesblokk és folyosó
felú jítá sa tá rgyú ismételt 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

8.) Kö zétkeztetés tá rgyá ban kö zbeszerzési eljá rá s indítá sa

PTÜB

9.) Fö ldgá z energia beszerzése egyedi kö zbeszerzési eljá rá ssal (Az anyagot később küldjük)

PTÜB

10.) 2019. évi kö zbeszerzési terv kiegészítése

PTÜB

11.) Rendő rségi megá llapodá s - Lakossá gorientá lt Rendő rkapitá nysá gi Koncepció

PTÜB

12.) A Fő utcai já rda (Mester utca és Klein Rö nnau utca kö zö tti egyoldali já rdaszakasz) felú jítá sa
építési beruhá zá sá hoz szü kséges kö zbeszerzési szakértő kivá lasztá sa (Helyszíni kiosztású
anyag)

PTÜB

13.) 2019. évi rendkívü li szociá lis tá mogatá s tá rgyá ban kiírt pá lyá zaton való részvételi lehető ség

PTÜB

14.) Napsugá r Ó voda vezető i á llá spá lyá zatá nak kiírá sa

OMSB

15.) Beszá moló a Szigetszentmikló si Csalá d- és Gyermekjó léti Kö zpont Tö kö li Szolgá latá nak
2018. évi munká já ró l

SZEB

16.) Beszá moló az Ö nkormá nyzat 2018. évi gyermekjó léti és gyermekvédelmi feladatainak
ellá tá sá ró l

SZEB

17.) Beszá moló az Ó vodá k 2018/2019-es nevelési évérő l

OMSB

18.) Beszá moló a Bö lcső de 2018/2019-es gondozá si évérő l

SZEB

19.) Beszá moló a Védő nő i Szolgá lat 2018. évi munká já ró l

SZEB

20.) Fő vá rosi Vízmű vek nyilatkozata a KEOP beruhá zá s vagyonkezelésbe vételhez

PTÜB

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

PTÜB

22.) Egyebek
ZÁRT ÜLÉS: Helyi fö ldbizottsá g á llá sfoglalá sá val szemben Jakab Krisztina á ltal benyú jtott
kifogá s elbírá lá sa

Tö kö l, 2019. má jus 2.

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

