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TANÁCSÜLÉS ÖSSZEHÍVÓ 
JANUÁR 

 
 

A gazdasági és jogi bizottság ülése: 2021. január 28., csütörtök, 11:30 óra 
Napirenden az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14 és 19-es határozattervezetek  
A városrendészeti bizottság ülése: 2021. január 28., csütörtök, 12:10 óra 
Napirenden a 12, 15, 16, 17 és 20-as határozattervezetek 
A kulturális bizottság ülése: 2021. január 28., csütörtök, 12:40 óra 
Napirenden a 9 és 10-es határozattervezetek 
A szociális és egészségügyi bizottság ülése: 2021. január 28., csütörtök, 12:50 óra 
Napirenden a 13 és 18-as határozattervezetek  
 
A bizottságok ülései a polgármesteri hivatal gyűléstermében lesznek megtartva 

 
A Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 2019/57-es sürgősségi kormányrendelet 133-ik 
szakaszának 1. bekezdése értelmében összehívom Kézdivásárhely municípium tanácsának 
ülését 2021. január 28-án, csütörtökön, 13.00 órára, a Kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Ház 
emeleti kiállítótermébe, ahol a következő napirendi pontok kerülnek megtárgyalásra: 

 
A. Határozattervezetek 
 
1. A Gosp Com Kft. alapító okiratának módosítása 
2. A Gosp Com Kft. tőkecsökkentésének jóváhagyása 
3. Szemétgazdálkodásra vonatkozó tanulmány, valamint Kovászna megye és az Eco Bihor Kft. 
közt köttetett szerződés módosításának jóváhagyása 
4. A 2020/107-es, adók és illetékek meghatározására vonatkozó tanácshatározat módosítása 
5. Molnár Józsiás utcai ingatlan átvétele Kézdivásárhely municípium köztulajdonából a 
magántulajdonba 
6. Fortyogó utcai terület bérmentes használatba adása a 2003/15-ös törvény alapján 
7. A 2010/108-as, területek bérmentes használatba adásának feltételeire vonatkozó 
tanácshatározat módosítása 
8. Távközlési és információs technológia infrastruktúrájának javítására vonatkozó pályázat 
elfogadása 
9. Kézdivásárhely municípium tanügyi intézményeinek szervezésére és működésére vonatkozó 
határozat jóváhagyása a 2020/2021-es tanévre 
10. Ösztöndíjak értékeinek jóváhagyása a 2020-2021-es tanév második félévére 
11. A helyi tanács képviselőinek kinevezése Kézdivásárhely municípium főjegyzője szakmai 
teljesítményének kiértékelésére 
12. Közhasznú munkálatok 2021-es évi tervének jóváhagyása  
13. Kézdivásárhely Municípiumi Kórház személyzeti felépítésének jóváhagyása 
14. Mezőgazdasági nyilvántartás elektronikus formátumban történő rögzítésének jóváhagyása 



 

15. Kézdivásárhely municípium csatlakozásának jóváhagyása a „Klíma és energia” elnevezésű 
polgármesteri egyezményhez 
16. A 2017/101-es, fizikai és jogi személyek kötelezettségeinek szabályzatára vonatkozó 
tanácshatározat módosítása 
17. A 2013/86-os, lakónegyedi parkolók bérbeadási szabályzatára vonatkozó tanácshatározat 
módosítása 
18. Helyi érdekeltségű program jóváhagyása három, vagy annál több gyermeket nevelő 
családok támogatására 
19. A Vigadó Kulturális Alapítvány alapító okiratának módosítására vonatkozó tanácshatározat 
elfogadása 
20. Vágóhíd utca 10 sz. alatti ingatlan elhatárolására és felosztására vonatkozó kataszteri 
iratcsomó jóváhagyása 
 
B. Különfélék 
1. Kérdések és interpellációk 

 
A tervezetek előterjesztői: 
Bokor Tibor polgármester 
Dr. Szilveszter Szabolcs alpolgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


