TÖKÖL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Meghívó
Tököl Város Képviselő-testülete

2020. január 23-án (csütörtökön) 10,00 órai

a Pénzügyi, Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Ügyrendi Bizottság
2020. január 23-án (csütörtökön) 8,30 órai

az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
2020. január 23-án (csütörtökön) 8,30 órai

a Szociális és Egészségügyi Bizottság

2020. január 23-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.) Beszámoló a két ü lés kö zö tt tö rtént eseményekrő l és a lejá rt hatá ridejű hatá rozatok
végrehajtá sá ró l
2.) A Képviselő -testü let 2020. I. féléves munkatervének elfogadá sa
3.) 2019. évi kö ltségvetési rendelet mó dosítá sa

PTKÜB

4.) Kö ztisztviselő k juttatá sairó l és támogatá sá ró l szó ló rendelet mó dosítá sa

PTKÜB

5.) Az anyakö nyvi események esetén tö bbletszolgá ltatá sért fizetendő díjak, valamint az PTKÜB
anyakö nyvvezető t, kö ztisztviselő t megillető díjmértékérő l szó ló 8/2017.(VII.28.)
rendelet mó dosítá sa
6.) 2020. évi igazgatá si szü net elrendelése a Polgá rmesteri Hivatalban
PTKÜB
7.) Nemzetiségi ö nkormá nyzatokkal megkö tö tt megá llapodá sok felü lvizsgá lata

PTKÜB, OMSB

8.) A „Tö kö l É szaki kertvá ros csapadékvíz elvezetésének rendezése II. ü tem” című PTKÜB
építési beruhá zá sá hoz szü kséges kö zbeszerzési szakértő , mű szaki ellenő r és
projektmenedzser kivá lasztá sa
9.) Gö rdü lő Fejlesztési Terv 2019-2033 Felú jítá si és pó tlá si tervrész mó dosítá sá nak PTKÜB
jó vá hagyá sa
10.)
Kö telezettség vá llalá s a 2020. évi szú nyoggyérítés kö ltségeire
PTKÜB
11.)

Tá jékoztató a 2020. évi bérleti díjakró l

PTKÜB

12.)
Napsugá r és Szivá rvá ny Napkö zi Otthonos Ó voda együ ttmű kö dése a Tö kö li PTKÜB, OMSB
Birkó zó SE-vel
13.)
Napsugá r és Szivá rvá ny Napkö zi Otthonos Ó voda együ ttmű kö dése a Magyar PTKÜB, OMSB
Labdarú gó Szö vetséggel
14.)
Bö lcső de és az ó vodá k nyá ri zá rva tartá sa, ü gyeleti rendje
OMSB, SZEB
15.)

Létszá mstop feloldá si kérelmek

PTKÜB

Javaslat a napirendi pontokra:

Napirendet
tárgyaló bizottság

16.)
Tö kö l és Térsége Szennyvíztisztító Ö nkormá nyzati Tá rsulá s képviselő jének és
Felü gyelő bizottsá gi tagjá nak kivá lasztá sa
17.)
Gergics Má ria kérelme

PTKÜB

18.)

PTKÜB

Gá zkazá nok karbantartá si szerző dései (késő bb kerü l kikü ldésre!)

19.)
Tö kö li Ró mai Katolikus Plébá nia Hivatal, Papp Lá szló
Telepü lésrendezési Terv felü lvizsgá latá hoz kapcsoló dó kérelme
20.)
Tö kö l, 388/4 hrsz-ú kivett kö zterü let utcanevének meghatá rozá sa
21.)

Képviselő i kérések, indítvá nyok

22.)

Egyebek

plébá nos

PTKÜB
PTKÜB
PTKÜB
PTKÜB

SZEB ZÁRT ÜLÉS: Bö lcső dei vá ró lista sorrendjének mó dosítá sa
Tö kö l, 2020. januá r 16.

Hoffman Pál
Polgá rmester
Ágics Péter s.k.
bizottsá g elnö k

Vaslaki Judit s.k.
bizottsá g elnö k

2

Malaczkó István s.k.
bizottsá g elnö k

