TÖKÖL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Meghívó
Tököl Város Képviselő-testülete

2019. június 20-án (CSÜTÖRTÖKÖN) 9,30 órai

a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság
2019. június 20-án (CSÜTÖRTÖKÖN) 8,00 órai

az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság

2019. június 20-án (CSÜTÖRTÖKÖN) 8,00 órai

a Szociális és Egészségügyi Bizottság

2019. június 20-án (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.) II. féléves munkaterv
3.) 2019. évi kö ltségvetés mó dosítá sa (később kerül kiküldésre)

PTÜB, OMSB, SZEB

4.) Térítési díj rendelet mó dosítá sa

SZEB

5.) Beszá moló a 2018. évi tá mogatá sok elszá molá sá ró l

PTÜB, OMSB, SZEB

6.) Kö zö sségi pá lyá zatok elbírá lá sa

PTÜB, OMSB, SZEB

7.) Ó vodai csoportlétszá m tú llépésének engedélyezése a 2019/2020. nevelési évre

OMSB

8.) Ó vodavezető pá lyá zatok elbírá lá sá t elő készítő bizottsá g létrehozá sa

OMSB

9.) Beszá moló a Polgá rmesteri Hivatal 2018. évi munká já ró l (később kerül kiküldésre)

PTÜB

10.) Beszá moló a Mű velő dési Kö zpont és Kö nyvtá r 2018. évi munká já ró l

OMSB

11.) Fő vá rosi Vízmű vek beszá moló ja az ö t éves együ ttmű kö dés tapasztalatairó l

PTÜB

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

PTÜB

13.) Tö kö l - Fő utcai já rda építése tá rgyú kö zbeszerzési eljá rá s keretében nyertes ajá nlattevő
kivá lasztá sa - helyszíni kiosztású

PTÜB

14.) A 2019. évi kompok, révek fenntartá sá nak, felú jítá sá nak tá mogatá sá ra kiírt pá lyá zaton
tö rténő indulá snak tá mogatá si hozzá já rulá s kérelme

PTÜB

15.) 2260/1. hrsz-ú magá nú t felajá nlá sa ö nkormá nyzati tulajdonba

PTÜB

16.) Telepü lésrendezési Terv felü lvizsgá latá hoz kapcsoló dó lakossá gi kérelmek

PTÜB

17.) „Ö nkormá nyzati tulajdonú belterü leti utak szilá rd burkolattal tö rténő kiépítésének,
felú jítá sá nak és korszerű sítésének tá mogatá sa gazdasá gfejlesztési céllal Pest megye
terü letén” című pá lyá zat keretében megvaló suló , Tö kö l, Duna utca, Kö lcsey utca és Iskola
utca ú tburkolatainak felú jítá sa beruhá zá s – a 23/2019. (II. 14.) szá mú Képviselő -testü leti
hatá rozat javítá sa

PTÜB

18.) Egyedi tá mogatá si kérelmek

PTÜB

19.) Nyá ri diá kmunka 2019 Program

PTÜB

20.) A „Kerékpá rú t építése Tö kö l Vá rosban” című nyertes pá lyá zat vonatkozá sá ban
kö zbeszerzési szakértő , projektmenedzser, mű szaki ellenő r kivá lasztá sa – helyszíni
kiosztású

PTÜB

21.) Mű velő dési Kö zpont fö ldszinti vizesblokkjainak felú jítá sa – később kerül kiküldésre

PTÜB

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

PTÜB

23.) Egyebek
SZEB ZÁRT ÜLÉS: Bö lcső dei felvétel a 2019/2020-as nevelési évre

Tö kö l, 2019. jú nius 14.

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

