TÖKÖL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Meghívó
Tököl Város Képviselő-testülete

2019. november 28-án (csütörtökön) 10,00 órai

a Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság
2019. november 28-án (csütörtökön) 8,30 órai

az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
2019. november 28-án (csütörtökön) 8,00 órai

a Szociális és Egészségügyi Bizottság

2019. november 28-án (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.) É tkezési térítési díjak felü lvizsgá lata
PTKÜB, SZEB
3.) Adó rendelet felü lvizsgá lata
PTKÜB
4.) Nemzetiségi ö nkormá nyzatokkal megkö tö tt megá llapodá sok felü lvizsgá lata

PTKÜB

5.) 2020. évi belső ellenő rzési ü temterv

PTKÜB

6.) Idő skorú ak 2019. év végi támogatá sa

PTKÜB, SZEB

7.) Hagyomá nyő rző Ó voda vezető i pá lyá zatá nak elbírá lá sa

OMSB

8.) Folyó szá mla-hitelkeret és rulírozó munkabér-hitelkeret igénylése

PTKÜB

9.) Kiss Ká lmá n Tö kö l, Mező utca 3. sz. alatti lakos terü letvá sá rlá si kérelme

PTKÜB

10.)
Az „Ö nkormá nyzati feladatellá tá st szolgá ló fejlesztések támogatá sa” című PTKÜB
pá lyá zat keretében megvaló suló Jó zsef Attila utcai já rda (Pozsonyi utca –Mester
utca, valamint Kossuth L. utca - Sport utca kö zö tti egyoldali szakaszai) felú jítá sa
építési beruhá zá sá hoz szü kséges kö zbeszerzési szakértő és mű szaki ellenő r
kivá lasztá sa
11.)
Tö kö l Vá rosi Uszoda nyitva tartá sa a 2020. évben
OMSB
12.)

Bö lcső de mó dosított belső szabá lyzatainak fenntartó i jó vá hagyá sa

SZEB

13.)
Hó -eltakarítá si és síkossá g-mentesítési munká kra érkezett ajá nlatok elbírá lá sa, PTKÜB
nyertes ajá nlattevő kivá lasztá sa
14.)
A kö zvilá gítá si lá mpatestek ü zemeltetésére a szerző dés megkö tése
PTKÜB
15.)
FREE – INVEST Kft. elleni peres eljá rá sban dö ntés szakértő i díjelő leg PTKÜB
megfizetésérő l

Javaslat a napirendi pontokra:

Napirendet
tárgyaló bizottság

16.)

Létszá mstop feloldá si kérelem

PTKÜB

17.)

Szolgá ltató i szerző dés megú jítá sa a Biotrans Kft-vel

PTKÜB

18.)
MINI BÖ LCSŐ DE építése az „Ö nkormá nyzati tulajdonú bö lcső dei ellá tá st nyú jtó PTKÜB
intézmények fejlesztésének támogatá sa Pest megyében” c. pályá zat keretében –
tervező , kö zbeszerzési szakértő és projektmenedzser kivá lasztá sa
19.)
Magyar Telekom Nyrt. szerző dés hosszabbítá s irá nti kérelme
PTKÜB
20.)
Vá rosi Sportkö r Tö kö l Egyesü let Labdarú gó Szakosztá ly TAO pá lyá zatá nak
ö nrésze
21.)
Javaslat 2019. évi jutalom kifizetésére

PTKÜB

22.)

Képviselő i indítvá nyok, elő terjesztések

PTKÜB

23.)

Egyebek

PTKÜB

SZEB ZÁRT ÜLÉS: Bö lcső dei felvétel a 2019/2020-as nevelési évre
Bursa Hungarica Felső oktatá si Ö nkormá nyzati Ö sztö ndíjpá lyá zat 2019.
OMSB ZÁRT ÜLÉS: Bursa Hungarica Felső oktatá si Ö nkormá nyzati Ö sztö ndíjpá lyá zat 2019.
Tö kö l, 2019. november 22.

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

