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TANÁCSÜLÉS ÖSSZEHÍVÓ 
SZEPTEMBER 

 

A gazdasági és jogi bizottság ülése: 2022. szeptember 27., kedd, 12:00 óra 
Napirenden az 1-7 és 10-11--es határozattervezetek 
A városrendészeti bizottság ülése: 2022. szeptember 27., kedd, 12:30 óra 
Napirenden a 8-9 és 12-17-es határozattervezetek 
A kulturális bizottság ülése: 2022. szeptember 27., kedd, 12:45 óra 
Napirenden a 18-as határozattervezet 
A szociális és egészségügyi bizottság ülése: 2022. szeptember 27., kedd, 12:50 óra 
Napirenden a 19 és 20-as határozattervezetek 
 
A Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 2019/57-es sürgősségi kormányrendelet 133-ik 
szakaszának 1.  bekezdése értelmében összehívom Kézdivásárhely municípium tanácsának 
ülését, 2022. szeptember 27-én, kedden, 13.00 órára, a Kézdivásárhelyi Polgármesteri 
Hivatal gyűléstermébe, ahol a következő napirendi pontok kerülnek megtárgyalásra: 
 
A. Határozattervezetek 
1. A 2020/103-as, szakbizottságok összetételére vonatkozó tanácshatározat módosítása 
2. Kézdivásárhely municípium helyi költségvetésének módosítása 
3. A „Kézdivásárhely Ipari Parkok” Kft. vezetőtanácsa 2022 első félévére vonatkozó jelentésének 
jóváhagyása 
4. Egy 190 m2-es terület Kézdivásárhely municípium magánvagyonához való tartozásának 
igazolása kataszteri és ingatlanhirdetési nyilvántartásba vétel érdekében 
5. Kézdivásárhely municípium erdejéből származó faanyag eladásának, valamint értékesítési 
árainak jóváhagyása 
6. A 2021/116-os, “Kézdivásárhely-Kovászna Metropoliszövezet” Közösségek Közti Fejlesztési 
Egyesületet létrehozására vonatkozó tanácshatározat módosítása 
7. Kézdivásárhely municípium és a Diakónia Keresztyén Alapítvány által működtetett, „Iskola az 
iskola után” c. program társfinanszírozásának jóváhagyása 
8. Ady Endre u. 1 sz. 1/A th. alatti ingatlan 4 részre való megosztására vonatkozó dokumentáció 
elfogadása 
9. Ady Endre u. 1 sz. 1/B th. alatti ingatlan 6 részre való megosztására vonatkozó dokumentáció 
elfogadása 
10. Ingyenes használati jog jóváhagyása az Ady Endre u. 1 sz. 1/A th. alatti ingatlanban 
tulajdonjogot szerzett személyek számára 
11. Ingyenes használati jog jóváhagyása az Ady Endre u. 1 sz. 1/B th. alatti ingatlanban 
tulajdonjogot szerzett személyek számára 
12. Állomás utcai ingatlan felosztására vonatkozó kataszteri iratcsomó elfogadása 
13. Utcák telekönyvezésére vonatkozó kataszteri iratcsomó elfogadása 1. 
14. Utcák telekönyvezésére vonatkozó kataszteri iratcsomó elfogadása 2. 



 

15. Kézdivásárhely municípium közvagyonához tartozó ingatlanok beazonosítására vonatkozó 
kataszteri iratcsomó elfogadása 
16. Kézdivásárhely municípium magánvagyonához tartozó ingatlanok beazonosítására 
vonatkozó kataszteri iratcsomó elfogadása 
17. Övezeti Városrendészeti Terv jóváhagyása (Vágóhíd u. 10 sz.) 
18. A helyi tanács képviselőinek kinevezése tanügyi intézmények vezetőtanácsába 
19. A 2022/69-es, Kézdivásárhely Municípiumi Kórház személyzeti felépítésére vonatkozó 
tanácshatározat módosítása 
20. Fiatalok lakásigénylési kérelmeinek elbírálására és a lakáselosztás prioritási sorrendjének 
meghatározására vonatkozó tanácshatározat elfogadása 
  
B. Különfélék 
1. Kérdések és interpellációk 

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

 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


