
Napirendek tárgyalási sorrendje

a Képviselő-testület 2014. február 24-i ülésén

11 1/1. Tájékoztató az előző zárt testületi ülésen hozott döntésekről.

1/2. Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről

II.! Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben

hozott döntésekről
II/l. Beszámoló a 55912013.(X11.20.) sz., 15/2014.(1.27.) sz., 16/2014(1.27.) sz.,

17/20l4.(I.27.) sz., 1812014,(1.27.) sz., 19/2014.(l.27.) sz., 21120l4.(l.27.) sz.,

22/2014(1.27.) sz., 23/20 14.(l.27.) sz., 43/20 14.(1I.04.) sz., 44/20 14.(1l.04.) sz.,

50/2014.(H. 12.) sz., 5 l/2014.(11. 12.) sz., 20/2014(1.27.) sz. lejárt határidejű

határozatok végrehajtásáról.
11/2. Pilismarót község támogatásáról szóló 291/201 3.(VI.24.)sz. határozat végrehajtása

11/3. Világ Királynője Engesztelő Mozgalom támogatásáról szóló 389/201 3.(IX.30.)sz.

határozat végrehajtása
11/4. Az önkormányzati képviselők, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjáról

szóló 34/2006.(X. 17.) MÖK: sz. rendelet módosítása (464/201 3.(XI.25.)sz. hat.)

II/S. Cafetéria juttatás ellenőrzése — 536/201 3.(X1l.20.)sz. határozat végrehajtása

11/6. 201 3. évi rendezvények és kulturális értékek teremtésének, nemzetközi kapcsolatok

támogatás pályázati ellenőrzésének beszámolója

11/7. 2014. évi sporttárnogatás elosztása
11/8. 2013. évi sporttámogatások felhasználásáról szóló ellenőrzés tudomásulvétele, a

Mezőberény Foothall CIub és a Mezőberényi Kosárlabda Klub elszámolásának

jóváhagyása (90/201 3.(lI.25.)sz.)
1119. Beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről

III.! Mezőherény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének elfogadása

III/i. A 2014. évi költségvetés előkészítése, előirányzat rendezés

111/2. A 2014. évi költségvetés rendelet-tervezete

IV.! 25. éves Mezőberény Város

V.! Értéktár bizottság beszámolója

VI.! Bejelentések
VI/l. Hősök Útja forgalmi rend egyirányúsítása

V 1/2. Bemutatkozás szlovákiai vendégcsalogató kiadványban

VI/3. Zsidó temető gondozása
VI/4. Támogatás kérése emlékmű állítására a Holocaust 70. évfordulója alkalmából

VI/S. Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetsége tagság

V 1/6. Dr. Card Kft. ajánlata
VI/7. Az önkormányzat testnevelés 5 Sport feladatairól, a helyi testnevelés és

sporttevékenység támogatásáról szóló 24/2007.(IX.25.) MÖK. sz. rendelet

módosítása
V1/8. Mezőherény Város Önkormányzata ingatl anvagyonában történt változások

VIJ9. Az önkormányzat vagyonáról szóló 16/2007.(VI.l9) száma önkormányzati rendelet

módosítása
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VlIlO. Gyermekek spcciális étrendjének biztosítása
Vi/Ii. Hosszútóra vonatkozó együttműködési megállapodás
VI/l2. Csoportos beszerzési eljárás lebonyolítása földgáz energia beszerzésre
Vl/13. Weboldal frissítése
Vi/l4. Egyéb bejelentés

Viii Zárt ülés
Vii/l. Ingatlan megvéteireajánlásaazönkormányzatrészére
Vii/2. Szociális kölcsön formájában nyújtott átmeneti segély tárgyában benyújtott

fellebbezés
Vii/3. Tízváros Alapítvány kérelme
VII/4. Együttműködési megállapodás mezőőri szolgálat ellátására
Vil/5. Orvosi ügyelet
VIl/6. „Mezőberény Kálmán Fürdő szennyvíz kifoiyási pontjainak optimalizálásW’ című

projekt keretében kivitelező kiválasztása
Vilfl. Egyéb bejelentés
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