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Szigetvár Város Önkormányzata 

JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 

7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1. 

 

 

 

M E G H Í V Ó 
 

 

Tisztelt Bizottsági Tag! 

Tisztelt Meghívott! 

 

Ezúton értesítem, hogy Szigetvár Város Önkormányzata Jogi és Ügyrendi Bizottsága rendkívüli ülését  

 

2021. december 28-án (kedden) 09.30 órai kezdettel 

a Városháza Dísztermébe 

 

összehívom, melyre ezúton tisztelettel meghívom és várom! 
 

Kérem, amennyiben más elfoglaltsága miatt az ülésen nem tud részt venni, azt előzetesen a 

Titkárságon (73/514-304) szíveskedjen jelezni! 

 
Javasolt napirendi pontok:  

 

1. Előterjesztés Szigetvár város településrendezési eszközeinek az M60 gyorsforgalmi út Pécs-
Szigetvár közötti szakasza és más kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területekhez 

kapcsolódó módosításának elfogadásáról (Testületi 1. napirend) 

Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester 

 
2. Előterjesztés a Szigetvár Kártya ügyintézésével kapcsolatos 2021. évi beszámolóról, további 

együttműködés kezdeményezéséről (Testületi 2. napirend) 

Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester  
 

3. Előterjesztés Top_Plusz-2.1.1-21. kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése” megnevezésű Gyógyfürdő fejlesztése tárgyú pályázathoz kapcsolódó 
döntésről, projektterv készítő szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési értékhatárt el 

nem érő beszerzési eljárás eredményéről (Testületi 3. napirend) 

Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester 

 
4. Előterjesztés Top_Plusz-2.1.1-21. kódszámú „Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése” megnevezésű Vár utca 2. szám alatti hivatali épület fejlesztése tárgyú 

pályázathoz kapcsolódó döntésről, projektterv készítő szervezet kiválasztására irányuló 
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményéről (Testületi 4. napirend) 

Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester 

 

5.  Előterjesztés Top Plusz-1.2.1-21. kódszámú "Élhető települések" megnevezésű Szigetvár-
Becefa vízgyűjtő terület csapadékvízelvezetés pályázatához kapcsolódó döntésről, tervező 

szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás 

eredményéről (Testületi 5. napirend) 
Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester 

 

6.  Előterjesztés Top Plusz-1.2.1-21. kódszámú "Élhető települések" megnevezésű Istvánffy-
Szecsődi-Zárda utcai vízgyűjtő terület csapadékvízelvezetés pályázatához kapcsolódó 

döntésről, tervező szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési értékhatárt el nem érő 

beszerzési eljárás eredményéről (Testületi 6. napirend) 

Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester 
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7.  Előterjesztés Top Plusz-1.2.1-21. kódszámú "Élhető települések" megnevezésű Turbéki utca-

Almás patak vízgyűjtő terület csapadékvízelvezetés pályázatához kapcsolódó döntésről, 

tervező szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési 
eljárás eredményéről (Testületi 7. napirend) 

Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester 

 

8.  Előterjesztés Top Plusz-1.2.1-21. kódszámú "Élhető települések" megnevezésű Basa utca-
Várárok vízgyűjtő terület csapadékvízelvezetés pályázatához kapcsolódó döntésről, tervező 

szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás 

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

 

9.  Előterjesztés eszközhasználati díj terhére történő Szigetvár, Katona utca 22. és 24. szám alatti 
ingatlanok ívóvíz bekötővezetékének kiváltása, és a Szigetvár Miklós utca 27 előtti ivóvíz 

gerincvezeték kiváltása tárgyú kivitelezési munkák jóváhagyásáról (Testületi 9. napirend) 

Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester 

 
10.  Előterjesztés "Települési hulladékkezelési közszolgáltatás Szigetvár város közigazgatási 

területén” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről (Testületi 10. napirend) (ZÁRT ülés) 

Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester 

 

Szigetvár, 2021. december 22. 

                                                                                          Dr. Vass Péterné s. k. 

                                                                                Jogi és Ügyrendi Bizottság Elnöke 


