MEGHÍVÓ
Az SZMSZ 6.§ (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület ülését

2016. június 29-én (szerdán) 09:00 órára összehívom.
Az ülés helye: Városháza, Nagyterem

N A P I R E N D E K:
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE
1/ Napirend előtti jelentés két ülés közötti legfontosabb eseményekről - Hiesz György
polgármester
2/ Napirend előtti jelentés a két ülés közötti fontosabb eseményekről - Kévés Tamás
alpolgármester
3/ Napirend előtti jelentés a két ülés közötti fontosabb eseményekről - Dr. Tatár László
alpolgármester
4/ Napirend előtti jelentés lakás- és helyi támogatási ügyekben hozott döntésekről
5/ Napirend előtti jelentés helyiség-, mezőgazdasági haszonbérleti-, földhasználati ügyekben
hozott döntésekről, és nyilatkozatok kiadásáról
6/ Jelentés szociális ügyekben átruházott hatáskörben hozott döntésekről
7/ Jelentés átruházott hatáskörben adott közterület-használati megállapodásokról
8/ Napirend előtti jelentés átruházott hatáskörben adott tulajdonosi hozzájárulásokról
9/ Napirend előtti jelentés átruházott hatáskörben hozott döntésről (Környzetvédelmi Alap
felhasználása)
10/ Napirend előtti jelentés átruházott hatáskörben hozott döntésről (ESZLB - lakásügyek)
11/ Napirend előtti jelentés átruházott hatáskörben hozott döntésről (IISB - tagóvodák
sporttevékenységének támogatása)

12/ Napirend előtti jelentés átruházott hatáskörben hozott döntésről (TMKB forgalomtechnikai ügyek)
13/ Napirend előtti jelentés nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásával kapcsolatos
jogok gyakorlása során hozott intézkedésekről
14/ Tájékoztatás a Kárpát-Medencei Hangya Európai Szövetkezet végelszámolásáról
15/ Napirend előtti tájékoztató a Gyöngyös Város Önkormányzata és a Gyöngyös Városi
Diáktanács közötti együttműködési megállapodás megkötéséről
16/ Javaslat a 2016. évi költségvetési rendelet módosítására
17/ Javaslat a Köztemetők használatáról szóló önkormányzati rendelet módosítására, javaslat
a módosított kegyeleti közszolgáltatási szerződés elfogadására
18/ Javaslat a helyi népszavazás kezdeményezéséről szóló új önkormányzati rendelet
megalkotására
19/ Törvényességi észrevétel - Javaslat a Reklámrendelet módosítására
20/ Törvényességi észrevétel - Javaslat az Önkormányzati Tervtanácsról szóló rendelet
módosítására
21/ Javaslat a Polgármesteri Hivatal szervezetét érintő döntésre, az SZMSZ módosítására
22/ Javaslat a Jeruzsálem Úti Bölcsődét érintő döntés meghozatalára
23/ Javaslat a családi napköziket érintő döntés meghozatalára
24/ Javaslat a Visonta Úti Bölcsőde és Családi Napközi intézményvezetője közalkalmazotti
jogviszonyának megszüntetésére
25/ Javaslat 2016/2017. nevelési évben induló óvodai csoportok számának meghatározására
26/ Tájékoztató az iskola-egészségügyi szolgálat keretében védőnői ellátás helyettesítéssel
történő biztosításáról
27/ Javaslat Gyöngyös Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának
felülvizsgálatára
28/ Javaslat a helyi hulladékkezelési közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződés
felülvizsgálatára, szükség szerinti módosítására

29/ Beszámoló a 2016. május 31-ig tartó közfoglalkoztatási programról
30/ Javaslat a településrendezési eszközök módosítására (É-Kálváriapart bővítése II.,
lakóterületek használata, GYÉSZ jogharmonizációja)
31/ Tájákoztató a költségvetésben rögzített feladatok teljesítésének helyzetéről
32/ Javaslat biztosítási szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás megindítására
33/ Javaslat a Sportcsarnok Kft. hitelének átalakítására
34/ Javaslat helyi közlekedés támogatására irányuló pályázat benyújtására
35/ Javaslat reklámgazda feladatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára
36/ Javaslat a TOP 4.3.1-15 Leromlott városi területek (Gyöngyös, É-Nyi városrész)
rehabilitációja című pályázat benyújtására
37/ Javaslat a TOP 3.2.1 -15 „ Mátra Művelődési Központ energetikai korszerűsítése” című
pályázat benyújtására
38/ Javaslat nemzetközi kapcsolat felvételére, együttműködési szándéknyilatkozat
jóváhagyására
39/ Javaslat településnév használatához történő hozzájárulásra (Gyöngyösi Földműves
Gazdakör)
40/ Javaslat új Közbeszerzési Szabályzat megalkotására
41/ Javaslat a Polgármesteri Hivatal részére történő Microsoft licencek beszerzésére
ZÁRT ÜLÉSI TÁRGYALÁSRA JAVASOLTAK:
42/ Beszámoló a Turisztikai Desztinációs Menedzsment 2015. évi tevékenységéről
43/ Javaslat önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésére kiírt pályázat elbírálására
(CSOK)
44/ Javaslat a Gyöngyös Piac Társasház földhasználati díj csökkentésére irányuló kérelmének
elbírálására
45/ Javaslat a Zsellérközben történő gázberuházás lakossági finanszírozására (372/2015.
(XI.30.) önk. határozat végrehajtása)

46/ Javaslat egyes önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok vezetőinek
díjazására, érdekeltségi rendszer kialakítására
Az előterjesztések megtekinthetők a www.gyongyos.hu honlapon, az EDTR-ikonra kattintva.
Gyöngyös, 2016. június 16.
Hiesz György

