
 
SZIGETVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA  
ELNÖKÉTŐL 

7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.  

 

MEGHÍVÓ 
 
Tisztelt Bizottsági Tagok! 
Tisztelt Meghívottak! 
 
Ezúton értesítem, hogy Szigetvár Város Önkormányzatának Jogi és Ügyrendi Bizottsága 
soron következő ülését  
 

2019. szeptember 25-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel  
a Városháza Dísztermében  

 
tartja, amelyre tisztelettel meghívom és várom! 
 
Amennyiben az ülésen más elfoglaltsága miatt nem tud részt venni, úgy kérem, hogy azt 
előzetesen a Titkárságon (73/514-304) szíveskedjen jelezni! 
 
Javasolt napirendi pontok:  
 
1.)  Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének az 

önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 9/2019. (II.28.) önkormányzati 
rendelete módosításáról szóló …/2019. önkormányzati rendeletének megalkotásáról 
(Testületi 1. napirend)  
Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester 

 
2.)  Előterjesztés a Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 2018. 

augusztus 31. – 2019. augusztus 31. közötti időszakban végzett tevékenységéről 
szóló beszámolóról, továbbá Feladat-ellátási szerződések hosszabbításáról 
(Testületi 2. napirend) 
Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester 

 
3.)  Előterjesztés a GINOP-7.3.1-15-2016-00005 kódszámú „Gyógyhelyek komplex 

turisztikai fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódóan külső közmű (víz, szennyvíz) 
bekötés kivitelezési munkáinak víziközmű fejlesztési hozzájárulás terhére történő 
elszámolásáról (Testületi 3. napirend) 
Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester 

 
4.)  Előterjesztés eszközhasználati díj terhére történő, Szigetvár, Kolozsvári utca 11-12., 

Horváth Márk tér 4. és Tüskevár utca 12. szám alatti ingatlan ivóvízbekötővezeték 
kiváltása tárgyú kivitelezési munkák utólagos jóváhagyásáról (Testületi 4. napirend) 
Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester 

 
5.)  Előterjesztés az E.ON Energiakereskedelmi Kft-vel kötött „teljes ellátásról szóló 

villamosenergia adásvételi szerződés közintézmények részére” tárgyú szerződés 
utólagos jóváhagyásáról (Testületi 5. napirend) 
Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester 

 
 
 



 
 
6.)  Előterjesztés KEHOP-1.2.1-18-2018-00107 azonosítószámú „Szigetvári helyi 

klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” 
című pályázathoz kapcsolódóan klímavédelmi, fenntarthatósági szakértő 
kiválasztására irányuló egyszerű beszerzési eljárás eredményéről (Az anyag később 
kerül feltöltésre!) (Testületi 6. napirend) 
Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester 

  
7.)  Előterjesztés az EFOP-3.9.2-16-2017-00039 kódszámú „Humán kapacitások 

fejlesztése a Szigetvári járásban” című projekt keretében a helyi humán 
közszolgáltatások szakember/szaktudás kapacitásának felmérését, hiányok 
enyhítését célzó programok kidolgozását összefoglaló tanulmányt készítő szervezet 
kiválasztására irányuló egyszerű beszerzési eljárás eredményéről (Az anyag később 
kerül feltöltésre!) (Testületi 7. napirend) 
Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester 

 
8.)  Előterjesztés a háziorvosokkal kötött megbízási szerződések módosításáról 

(Testületi 8. napirend) 
Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester 

 
9.)  Előterjesztés a Szigetvári Várban bemutatandó „Szulejmán szultán elveszett 

zarándokvárosa” című kiállítással kapcsolatos kölcsönzési szerződésről (Testületi 
10. napirend) 
Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester 

10.)  Előterjesztés a Szigetvári Vár és a Szigetvári Polgármesteri Hivatal közötti Wifi 
átjátszó kialakításáról (Testületi 11. napirend) 
Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester 

11.)  Előterjesztés a városi kitüntetések adományozásáról (Zárt ülés!) (Testületi 14. 
napirend) 
Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester 
 

12.)  Előterjesztés GINOP-7.1.3-15-2016-00005 kódszámú „Gyógyhelyek komplex 
turisztikai fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódóan árubeszerzés tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredményéről (Zárt ülés!) (Az anyag később kerül 
feltöltésre!) (Testületi 15. napirend) 
Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester 
 

13.)  Előterjesztés az EFOP-1.2.11-16-2017-00022 kódszámú „Esély Otthon” című 
pályázathoz kapcsolódóan kivitelező szervezet kiválasztására irányuló ismételt 
eljárás eredményéről (Zárt ülés!) (Az anyag később kerül feltöltésre!) (Testületi 
16. napirend) 
Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester 

 

14.)  Előterjesztés B.I.J szigetvári lakos lakásbérleti ügyében (Zárt ülés!) (Testületi 17. 
napirend) 
Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester 

 
Szigetvár, 2019. szeptember 20.  
 
         Szojkó Gábor sk. 
         bizottsági elnök  

 


