TÖKÖL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Meghívó
Tököl Város Képviselő-testülete

2019. július 30-án (kedden) 9,30 órai

a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság
2019. július 30-án (kedden) 8,00 órai

az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
2019. július 30-án (kedden) 8,00 órai

a Szociális és Egészségügyi Bizottság
2019. július 30-án (kedden) 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.) Napsugá r Ó voda vezető i pá lyá zatá nak elbírá lá sa

OMSB

3.) Kassai Attila kö rzeti megbízottá tö rténő kinevezésének véleményezése

PTÜB

4.) Az egészségü gyi alapellá tá sokró l szó ló rendelet mó dosítá sa – ö t kö rzet kialakítá sa

SZEB

5.) A 3. szá mú há zi orvosi kö rzet feladatellá tá sá nak megszervezése

PTÜB, SZEB

6.) A Sahin és Tá rsa Egészségü gyi Szolgá ltató Betéti tá rsasá g (dr. Májer É va) feladatellá tá si
szerző désének mó dosítá sa

SZEB

7.) A Bö lcső de belső szabá lyzatainak felü lvizsgá lata (később kerül kiküldésre)

SZEB

8.) Ó vodai szociá lis segítő tevékenységre vonatkozó együ ttmű kö dési megá llapodá s

PTÜB , OMSB

9.) Létszá mstop feloldá si kérelmek

PTÜB

10.) Fő utcai és a Csépi ú ti já rda átépítéséhez szü kséges vagyonkezelő i hozzá já rulá s megkérése

PTÜB

11.) „30 éve szabadon” pályázat

PTÜB, OMSB

12.) Felhatalmazá s a kö zvilá gítá s korszerű sítés kivitelezésével kapcsolatos megá llapodá sok
alá írá sá ra

PTÜB

13.) Finn szaunák felújítása az uszodában

PTÜB

14.) A 2940 hrsz.-ú Szent Lá szló utca terü letén létesített szennyvízcsatorna á temelő akná inak
villamosenergia ellá tá sá hoz tulajdonosi hozzá já rulá s

PTÜB

15.) A Gyertyalá ng Kegyeleti Szolgá lat Kft. beszá moló ja a temető és a ravatalozó 2018. évi
ü zemeltetésérő l

PTÜB

16.) Tá jékoztató az Ö nkormá nyzat 2017. és 2018. évi szociá lis feladatainak ellá tá sá ró l

SZEB

17.) Tá jékoztató az Ö nkormá nyzat és a Vá rosi Sportkö r Tö kö l Egyesü let együ ttmű kö déséró l,
valamint a tá rsasá gi adó bó l megvaló sított fejlesztéseinkrő l (később kerül kiküldésre)

PTÜB, OMSB

Javaslat a napirendi pontokra:

Napirendet
tárgyaló bizottság

18.) Kö zú tkezelő i hozzá já rulá s irá nti kérelmek
18.1 Csokonai utca 1646/6 hrsz.-ú ingatlan gá zellá tá sa érdekében
18.2 Iskola utca 935/7 hrsz.-ú ingatlan villamos energia ellátá sa érdekében
18.3. Szent Erzsébet utca 1231/2 hrsz.-ú ingatlan villamos energia ellá tá sa érdekében
18.4, Buzá nszky J. utca 693/23 hrsz.-ú ingatlan villamos-energia ellá tá sa érdekében
18.5. Puská s F. utca 693/26 hrsz.-ú ingatlan villamos-energia ellá tá sa érdekében
18.6. Huba utca 1650/8 hrsz.-ú ingatlan ívó víz ellá tá sa és szennyvízelvezetése
érdekében
18.7. Csokonai utca 1651/11 hrsz.-ú ingatlan ivó víz ellá tá sa érdekében
18.8. Csokonai utca 1651/12 hrsz.-ú ingatlan ivó víz ellá tá sa érdekében
18.9. Jó zsef Attila utca 2260/13 hrsz.-ú ingatlan ivó víz ellátá sa érdekében
18.10 Klein Rö nnau utca 106/7 hrsz.-ú ingatlan ivó víz ellá tá sa és szennyvíz elvezetése
érdekében
18.11 Szent Mikló s utca 177/1 hrsz.-ú ingatlan ivó víz ellá tá sa és szennyvíz elvezetése
érdekében
18.12 Wass Albert utca gá zellá tá s bő vítését biztosító gá zelosztó vezeték építése
érdekében
18_13 Szentmikló si ú t 177/1 hrsz.-ú ingatlan gá zellá tá sa érdekében

PTÜB

19.) Egyebek
ZÁRT ÜLÉS: Tö kö l Szociá lpolitikai Lehető ségeinek Fejlesztéséért Alapítvá ny tá mogatá si kérelme

Tö kö l, 2019. jú lius 25.

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

