Jászberény Város Polgármestere
12/2016. sz.

MEGHÍVÓ

Jászberény Városi Önkormányzat Képvisel -testülete 2016. október 12-én 15:00 órai
kezdettel rendes, nyílt ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Városháza nagyterme

N a p i r e n d i j a v a s l a t:

1. T á j é k o z t a t ó k:

1.1. Tájékoztató a Képvisel -testület két ülése között történt eseményekr l (kés bb kerül
postázásra)
El adók: Dr. Szabó Tamás polgármester
Hajnal-Nagy Gábor f állású alpolgármester
Szatmári Antalné társadalmi megbízatású alpolgármester
1.2. Tájékoztató átruházott hatáskörben hozott döntésekr l (kés bb kerül postázásra)
El adók: Dr. Szabó Tamás polgármester
Balogh Béla, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke
Nagy András, a Humán Er forrás Bizottság elnöke
Juhász Dániel, a Városfejlesztési Bizottság elnöke
Tamás Zoltán, a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke
Ferencvári Csaba, a Városüzemeltetési Bizottság elnöke
Balog Donát, az Ügy- és Közrendi Bizottság elnöke
Dr. Gottdiener Lajos jegyz
1.3. Tájékoztató a Jászberény területén m köd oktatási intézmények m ködésér l
El adó: Intézményfenntartók képvisel i

2. B e s z á m o l ó k:

2.1. Beszámoló a Mezei rszolgálat és a Közterület-felügyelet 2016. évi tevékenységér l
El adó: Lányi László, a PH Városüzemeltetési Iroda vezet je

3. E l t e r j e s z t é s e k:

3.1. El terjesztés a közösségi együttélés alapvet szabályairól és ezek megszegésének
jogkövetkezményeir l szóló 11/2013. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosítására
El adó: Lányi László, a PH Városüzemeltetési Iroda vezet je
3.2. El terjesztés az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló
helyiségek elidegenítésér l szóló 21/2012. (IV. 12.) önkormányzati rendelet módosítására
(kés bb kerül postázásra)
El adó: Dr. Szabó Tamás polgármester
3.3. El terjesztés a jászberényi 3921 hrsz-ú, természetben Jászberény, Lehel vezér tér 31.
szám alatt található ingatlan (Bathó Palota) értékesítésére kiírt nyilvános versenytárgyalás
elbírálására
El adó: Tamás Zoltán, az Ad hoc Bizottság elnöke
3.4. El terjesztés jászberényi ingatlanok ingatlancsere jogcímen történ
értékesítésére kiírt zártkör versenytárgyalás elbírálására (kés bb kerül postázásra)

együttes

El adó: Tamás Zoltán, az Ad hoc Bizottság elnöke
3.5. El terjesztés az önkormányzathoz benyújtott kérelmek támogatására (kés bb kerül
postázásra)
El adó: Dr. Szabó Tamás polgármester
3.6. El terjesztés tiszteletdíj lemondására és alapítványok támogatására
El adó: Kiss József, a PH Közgazdasági Iroda vezet je
3.7. El terjesztés „Tehetséget 2000-re!” Alapítvány támogatására
El adó: Ferencvári Csaba, a Városüzemeltetési Bizottság elnöke
3.8. El terjesztés a Folklór Kulturális Közalapítvány kuratóriumi tagjának választására és
alapító okiratának módosítására
El adó: Dr. Kertész Ottó a Folklór Kulturális Közalapítvány kuratóriumának elnöke
3.9. El terjesztés közm vel dési megállapodás megkötésére (kés bb kerül postázásra)
El adók: Dr. Kertész Ottó, a Folklór Kulturális Közalapítvány Kuratóriumának Elnöke
3.10. El terjesztés Jászberény Városi Zagyvára vonatkozó horgászrend elfogadására, területi
engedély árának megállapítására
El adó: Dr. Szabó Tamás polgármester

3.11. El terjesztés önkormányzati tulajdonú területek haszonkölcsönbe adására
El adó: Lányi László, a PH Városüzemeltetési Iroda vezet je
3.12. El terjesztés alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi ügyeleti ellátásra
El adó: Dr. Szabó Tamás polgármester

Interpelláció
Felvilágosítás kérés
Napirenden kívüli felszólalások

Jászberény, 2016. október 5.
Dr. Szabó Tamás s.k.
polgármester

