Mezőcsát Város Önkormányzat Polgármesterétől
3450 Mezőcsát, Hősök tere 1.
Tel./Fax: (49) 552-046, (49) 552-047

MEGHÍVÓ
Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2012. január 30-án /hétfőn/ 13 órai kezdettel ülést tart,
melyre ezúton tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Napirendi pontok:
1. Beszámoló a Mezőcsáti Polgárőr Egyesület 2011. évben végzett tevékenységéről
Előadó: Egyesület elnöke
2. Beszámoló a Városi Sport Egyesület 2011. évben végzett tevékenységéről
Előadó: Egyesület elnöke
3. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési tervezetének előterjesztése és megvitatása – I. forduló
Előadó: dr. Domján László polgármester
4. A Képviselő-testület Bizottságai munkatervének ismertetése
Előadó: Bizottságok elnökei
5. Indítványok, javaslatok

Mezőcsát, 2012. január 25.
dr. Domján László
polgármester
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INDÍTVÁNYOK, JAVASLATOK
a) Önkormányzati Minőségirányítási Program felülvizsgálatának megtárgyalása
b) Csáti Újság kiadására vonatkozó javaslat megtárgyalása
c) Szakszolgálati feladatellátásra vonatkozó térítési díj megállapítása nem mezőcsáti székhelyű
intézményekre vonatkozóan
d) A köztisztviselői cafetéria keret megállapításának megtárgyalása
e) Mezőcsát Város Önkormányzat és a Borsodvíz Zrt. között közszolgáltatási szerződés
tervezetének megtárgyalása
f) VIESZ átszervezésének és működtetésének megtárgyalása
g) Tájékoztató eb rendészeti hozzájárulás bevezetésének lehetőségéről
h) Tiszakeszi iskola nyílászáró cseréjéhez kapcsolódó közbeszerzési döntés
i) Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból elnyert támogatás lemondása
j)

Mezőcsát Város közigazgatási területén található állami tulajdonú ingatlanok igénylésének
jóváhagyása a START munkaprogram végrehajtásához

k) Hálózat Terv Kft. megkeresésére villamoshálózat bővítés és korszerűsítés létesítéséhez tulajdonosi
hozzájárulás kérelmének megtárgyalása
l)

Forgalomtechnikai javaslat megtárgyalása

m) Polgárőrség kérelmének megtárgyalása
n) Önkormányzati tulajdonú ingóságra érkezett vételi ajánlat megtárgyalása
o) Önkormányzat tulajdonában lévő Gárdonyi út 21. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozó
javaslat megtárgyalása
p) Önkormányzat tulajdonában lévő Dózsa Gy. út 2. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozó
javaslat megtárgyalása
q) 882 hrsz-ú ingatlan telekhatár rendezése
r) Települési szilárd hulladék elszállításával összefüggő önkormányzati intézkedések megtárgyalása
s) FETISZ-SYS Kft. kérelmének megtárgyalása
t)

GRAVEL & SAND Kft. kérelme külterületi út használatával kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulás

u) Gyógyszertár bérletére vonatkozó kérelem megtárgyalása
Zárt ülés
a) 2012. évi városi kitüntetések adományozása

