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Beküldte k z - 2020.már.13. péntek - 13:34
Balatonf?zf? Város Önkormányzatának Képvisel?-testülete 2020. március 17-én (kedden) 16.00 órai
kezdettel nyilvános ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
Az ülés naprendje:

1. Háziorvosi ügyelet (zárt ülésre javasolt)
2. Gál István, Gál Szabina, Orosz Katalin és az önkormányzat közötti megállapodás (zárt ülésre javasolt)
3. Alpolgármester választás
4. A települési szilárd hulladék gy?jtésére és elszállítására vonatkozó szervezett közszolgáltatás kötelez?
igénybevételér?l szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítása
5. Balatonf?zf? Város Gazdasági Programja
6. A f?zf?fürd?i Árpád és a tobruki Radnóti utcai óvoda tervezése
7. Tájékoztatás a folyamatban lév? pályázati projektek helyzetér?l
8. Magyar Falu Program keretében az „Orvosi rendel?k fejlesztése” cím? pályázat
9. Balatonf?zf? Város Önkormányzata 2020. évi Összesített Közbeszerzési Tervének elfogadása
10. A 2019. évi költségvetés módosítása
11. Bels? ellen?rzési stratégiai terv 2020-2023
12. Állásfoglalás beérkezése a balatonf?zf?i 1813 helyrajzi számú ingatlant (hidroglóbusz alatti terület) érint?
víziközm?r?l
13. A 71-es büfé melletti üzlet és autóbusz váró el?vásárlási lehet?sége
14. Csillagvizsgáló üzemeltetésére pályázat
15. Vágfalvi Ottó M?vel?dési Központ és Könyvtár közm?vel?dési intézményegységének 2019. évi
beszámolója és 2020. évi munkaterve. A Vágfalvi Ottó M?vel?dési Központ és Könyvtár könyvtári
intézményegységének 2019. évi beszámolója és 2020. évi munkaterve
16. Óvodai beiratkozás id?pontjának meghatározása
17. A közm?vel?désr?l szóló önkormányzati rendelet
18. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások szabályozásáról szóló 8/2015. (II. 27.) önkormányzati
rendelet módosítása
19. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 17/2015. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet
módosítása
20. Balatonf?zf?, Gyári utcában kialakított 805/33 hrsz-ú lakóingatlan értékesíthet?ségének hatályon kívül
helyezése
21. Balatonf?zf?, Gyári utcában kialakított lakóingatlanok értékesíthet?sége, közm?vesítése, nagyfeszültség?
légvezeték kiváltása
22. Magyar Állam felperesnek Balatonf?zf? Város Önkormányzata I. r., Profiszolár Kft. II. r. alperesek ellen
indított perben jogi képvisel? megbízása
23. Jelentés a lejárt határidej? határozatok végrehajtásáról
24. Jogszabály-ismertet? a 2020. február 18-i ülést követ?en megjelent – az önkormányzatot érint? – fontosabb
jogszabályokról. Tájékoztató a két ülés közti fontosabb eseményekr?l

Az ülés helye: Városháza Kompolthy terem (8184 Balatonf?zf?, Nike krt. 1.)
Balatonf?zf?, 2020. március 13.

Szanyi Szilvia
polgármester
A napirendhez tartozó el?terjesztések ITT [1] érhet?k el.
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