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Iratszám:  20479 /2018.11.09. 
  
 

TANÁCSÜLÉS ÖSSZEHÍVÓ 
NOVEMBER 

 
 

A városrendészeti bizottság ülése: 2018 november 13, kedd, 14:00 óra 
Napirenden a 3-as határozattervezet 
A szociális és egészségügyi bizottság ülése: 2018 november 13, kedd, 14:15 óra 
Napirenden a 11, 12, 13 és 14-es határozattervezetek 
A gazdasági és jogi bizottság ülése: 2018 november 13, kedd, 14:30 óra 
Napirenden  az 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14 és 15-ös határozattervezetek  

 
A helyi közigazgatásról szóló 2001/215-ös törvény 39-ik szakaszának 1. bekezdése értelmében 
összehívom Kézdivásárhely municípium tanácsának ülését 2018. november 15-én, 
csütörtökön, 14 órára a Kézdivásárhelyi Polgármesteri Hivatal gyűléstermébe, ahol a 
következő napirendi pontok kerülnek megtárgyalásra: 

 
A. Különfélék: 
1. A Gosp Com Rt. igazgatójának beszámolója 
2. A Gosp Com Kft.igazgatójának beszámolója 
3. A polgármester beszámolója Kézdivásárhely magán- és közvagyonának kezeléséről 
4. Kérdések és interpellációk 

 
B. Határozattervezetek 
1. Kézdivásárhely municípium helyi költségvetésének módosítása 
2. Kézdivásárhely municípium pénzügyi zárómérlegének elfogadása 2018 harmadik 
negyedévére 
3. A köztisztasági szolgálat szabályzatának elfogadása 
4. A 2013/76-os, köztisztasági szolgáltatás delegálására vonatkozó tanácshatározat 
elfogadása 
5. A Gosp Com Kft. alapító okiratának módosítása 
6. Tanulmányok elfogadása, valamint Kovászna megye és az Eco Bihor Kft. közt köttetett 
szerződés módosításának jóváhagyása 
7. A 2015/30-as, Kézdivásárhely municípium magánvagyonának leltárára vonatkozó 
tanácshatározat 1-es mellékletének módosítása 
8. A 2018/74-es, Kézdivásárhely municípium közvagyonát felleltározó bizottság kinevezésére 
vonatkozó tanácshatározat módosítása 
9. A 2018/38-as, Kézdivásárhelyi Műjégpálya közélelmezési helységének bérbeadására 
vonatkozó tanácshatározat módosítása 
10. Kézdivásárhely municípium egyes utcáinak elnevezésére vonatkozó határozat jóváhagyása 
11. Szociális szolgáltatások fejlesztési stratégiájának jóváhagyása 2019-2020 közti időszakra 
12. Kézdivásárhely municípium szociális szolgáltatásaira vonatkozó éves terv jóváhagyása a 
2019-es évre 
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13. Gyerekek jogvédésével foglalkozó közösségi, tanácsadói bizottság kinevezése, valamint a 
bizottság működési szabályzatának jóváhagyása 
14. Kézdivásárhely municípium és a Diakónia Keresztyén Alapítvány közti partnerszerződés 
jóváhagyása, az „Iskola az iskola után” c. program keretén belül 
15. A Kovácsszer utcai támfal javítási és megerősítési munkálataira vonatkozó dokumentáció 
valamint a munkálatok technikai-gazdasági mutatóinak jóváhagyása 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


