TÖKÖL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Meghívó
Tököl Város Képviselő-testülete

2019. február 14-én (csütörtökön) 9,30 órai

a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság
2019. február 14-én (csütörtökön) 8,00 órai

az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
2019. február 14-én (csütörtökön) 8,00 órai

a Szociális és Egészségügyi Bizottság

2019. február 14-én (csütörtökön) 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.) Tö kö l Vá ros Ö nkormá nyzat 2018. évi kö ltségvetésének mó dosítá sa

PTÜB, OMSB, SZEB

3.) Kö ztisztviselő k juttatá sairó l és tá mogatá sá ró l szó ló rendelet mó dosítá sa

PTÜB

4.) 2019. évi egyedi tá mogatá si kérelmek elbírá lá sa

PTÜB, OMSB, SZEB

5.) Tö kö l Vá ros Ö nkormá nyzatá nak 2019. évi kö ltségvetése (Pótkézbesítés!)

PTÜB, OMSB, SZEB

6.) 2019. évi igazgatá si szü net elrendelése a Polgá rmesteri Hivatalban

PTÜB

7.) Felhatalmazá s a 400MFt hitel felvételére vonatkozó szerző dés mó dosítá sra

PTÜB

8.) A kö zvilá gítá s korszerű sítésének tá rgyá ban lefolytatott kö zbeszerzés eljá rá s nyertesének
kivá lasztá sa

PTÜB

9.) Ó vodai beiratkozá s a 2019/2020. nevelési évre, az ó vodá k nyá ri és téli zá rva tartá sa

OMSB

10.) Bö lcső dei beiratkozá s a 2019/2020. nevelési évre, illetve a nyá ri és téli zá rva tartá sa

SZEB

11.) Tá jékoztatá s a hulladékgazdá lkodá si kö zszolgá ltatá sró l

PTÜB

12.) Tö kö li Weö res Sá ndor Á ltalá nos Iskola Kisfaludy S. utcai épü lete fű téskorszerű sítésének
tervezésére vonatkozó á rajá nlatok elbírá lá sa

PTÜB

13.) Kö zbeszerzési szakértő , projektmenedzser és mű szaki ellenő r kivá lasztá sa az
„Ö nkormá nyzati tulajdonú belterü leti utak szilá rd burkolattal tö rténő kiépítésének,
felú jítá sának 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 tburkolatá nak felú jítá sa beruhá zá shoz

PTÜB

14.) Urbanicza Sziget - vételi ajá nlatok elfogadá sa

PTÜB

15.) Polgá rmester szabadsá golá si ü temterve

PTÜB

16.) Létszá mstop feloldá si kérelmek

PTÜB

17.) Rekortá n pá lya – vagyongyarapodá s á tengedésérő l szó ló megá llapodá s elfogadá sa PTÜB
(Pótkézbesítés!)

18.) Napsugá r Ó voda – ovi-foci pá lya á rnyékoló há ló – tá mogatá si szerző dés elfogadá sa
(Pótkézbesítés!)

PTÜB

19.) Halá sztelek vá ros teljes kö zigazgatá si terü letére vonatkozó telepü lésfejlesztési koncepció ja
és telepü lésrendezési eszkö zei egyeztetési dokumentá ció já nak véleményezése

PTÜB

20.) Víz kö zmű vezeték felajá nlá sa ö nkormá nyzati tulajdonba

PTÜB

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

PTÜB

22.) Egyebek

Tö kö l, 2019. februá r 7.
Hoffman Pál
Polgá rmester
Gergics Illés s.k.
bizottsá g elnö k

Bosnyák Simonné s.k.
bizottsá g elnö k
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Malaczkó István s.k.
bizottsá g elnö k

