
 

                    
 
 
 

Iratszám:   5734/2022.02.24 
 

TANÁCSÜLÉS ÖSSZEHÍVÓ 

MÁRCIUS 

 

A gazdasági és jogi bizottság ülése: 2022. március 3., csütörtök, 12:00 óra 
Napirenden az 1-11-es és 17-28-as határozattervezetek 
A városrendészeti bizottság ülése: 2022. március 3., csütörtök, 12:45 óra 
Napirenden a 14 és 15-ös határozattervezetek 
A kulturális és sport bizottság ülése: 2022. március 3., csütörtök, 12:55 óra 
Napirenden a 16-os határozattervezet 
 
A Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 2019/57-es sürgősségi kormányrendelet 133-ik 
szakaszának 1. bekezdése értelmében összehívom Kézdivásárhely municípium tanácsának 
ülését 2022. március 3-án, csütörtökön, 13.00 órára, a Kézdivásárhelyi Polgármesteri Hivatal 
gyűléstermébe, ahol a következő napirendi pontok kerülnek megtárgyalásra: 

 
A. Határozattervezetek 
1. A 2021/178-as, adók és illetékekre vonatkozó tanácshatározat módosítása 
2. Költségvetési kötelezettségekhez kapcsolódó, a helyi költségvetést terhelő tartozások 
törlésére vonatkozó eljárás elfogadása 
3. Közbeszerzési árajánlatokat kiértékelő bizottságok összetételének jóváhagyása a 2022-es 
évre 
4. Kézdivásárhely municípium erdejéből származó faanyag eladásának, valamint értékesítési 
árainak jóváhagyása  
5. Kézdivásárhely municípium - mint tulajdonos, a Molnár Józsiás Gimnázium és a Step By Step 
Szülői Egyesület közötti társulás jóváhagyása egy sportterem építése érdekében 
6. Tanulmány elfogadása, valamint Kézdivásárhely municípium képviselőjének megbízása az 
Aquacov Interkommunitáris Fejlesztési Egyesület Közgyűlésén való részvételre 
7. A „Kézdivásárhely Ipari Parkok” Kft. 2021-es évi tevékenységére vonatkozó jelentés 
elfogadása 
8. A „Kézdivásárhely Ipari Parkok” Kft. igazgatási tervének jóváhagyása 2021-2025 közötti 
időszakra 
9. A 2016/32-es, Kézdivásárhely municípium és a Benji Állatvédő Egyesület közötti társulásra 
vonatkozó tanácshatározat módosítása 
10. A Román Állam köztulajdonában és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium - 
Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség ügykezelésében levő épület átadása iránti 
kérelem jóváhagyása, Kézdivásárhely municípium köztulajdonába és a Helyi Tanács 
ügykezelésébe 
11. A Bod Péter Tanítóképző ügykezelésében levő egyes ingatlanok áttétele Kézdivásárhely 
municípium köztulajdonából Kézdivásárhely municípium magántulajdonába 
12. A Szociális étkezde által nyújtott szolgáltatás napi díjának jóváhagyása a 2022-es évre 
13. A 2020/15-ös, részvételi költségvetésre vonatkozó tanácshatározat módosítása 
14. Övezeti Városrendészeti terv jóváhagyása (Szabadság u. 17 sz.) 



 

15. Kézdivásárhely municípium egyes utcáinak első telekkönyvezésére vonatkozó kataszteri 
iratcsomó jóváhagyása 
16. Kézdivásárhely municípium tanügyi intézményeinek szervezésére és működésére 
vonatkozó határozat jóváhagyása a 2022/2023-as tanévre 
17. A 2019/1-es, köztisztviselői és szerződéses beosztásokhoz kapcsolódó alapbérekre 
vonatkozó tanácshatározat módosítása 
18. Kézdivásárhely Polgármesteri Hivatalának szervezeti ábrájára és szerkezeti felépítésére 
vonatkozó tanácshatározat jóváhagyása a 2022-es évre 
19. A helyi tanács képviselőinek kinevezése a Gábor Áron Líceum igazgatói állásának szóbeli 
vizsgáztatására 
20. Kézdivásárhely municípium pénzügyi zárómérlegének elfogadása 2021 utolsó negyedévére 
21. Kézdivásárhely municípium helyi költségvetésének módosítása 
22. A 2018/64-es, Turóczi Mózes iskola pályázatára vonatkozó tanácshatározat módosítása 
23. A 2019/51-es, járóbeteg-rendelő pályázatára vonatkozó tanácshatározat módosítása 
24. A 2017/103-as, Kézdivásárhely Municípiumi Kórház sebészeti osztályának pályázatára 
vonatkozó tanácshatározat módosítása 
25. A 2018/66-os, Csipkerózsika Napköziotthon pályázatára vonatkozó tanácshatározat 
módosítása 
26. A 2019/19-es, óvodaépítési pályázatra vonatkozó tanácshatározat módosítása 
27. A 2017/88-as, „Dac-tó„ pályázatára vonatkozó tanácshatározat módosítása 
28. A 2018/85-ös, Benedek Elek utcai óvoda pályázatára vonatkozó tanácshatározat 
módosítása 
 
B. Különfélék 
1. Kérdések és interpellációk 
 
 

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

 
 
 

 


