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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 soron következő 
ülését  

 

2022. január 25-én (kedden) 14.30 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 Önkormányzat Képviselő-testületének egyes az Önkormányzat 
vagyonával és a vagyongazdálkodás szabályaival összefüggő önkormányzati rendeletek 

módosításáról szóló ……/2022. (…) önkormányzati rendelete megalkotásáról (Testületi 1. 

napirend)  
Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester 

 

2. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szigetvár Város 

Polgármesteri Hivatalában dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről 
szóló 40/2011. (XI.25.) önkormányzati rendelete módosításáról (Testületi 2. napirend) 

Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester 

 
3. Előterjesztés a Polgármester és az Alpolgármester illetményének megállapításáról (Testületi 3. 

napirend)  

Előterjesztő: Dr. Weszner Veronika jegyző 

 
4. Tájékoztató a Szigetvári Polgármesteri Hivatal 2021. évi munkájáról (Testületi 5. napirend) 

Előterjesztő: Dr. Weszner Veronika jegyző 

 
5. Előterjesztés az általános iskolai felvételi körzethatárok véleményezéséről (Testületi 6. napirend) 

Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester 

 
6. Előterjesztés a szigetvári nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások 

felülvizsgálatáról (Testületi 8. napirend) 

Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester 

 
7. Előterjesztés Együttműködési megállapodás aktualizálásáról a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 

tagintézményei, szervezetei között (Testületi 9. napirend) 

Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester 
 

8. Előterjesztés Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására irányuló pályázatról 

(Testületi 10. napirend) 
Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester 

 

9. Előterjesztés a 2022. évi szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról (Testületi 11. napirend) 

Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester 
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10. Előterjesztés a gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatainak megalkotásáról (Testületi 12. 

napirend) 

Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester 

 
11. Előterjesztés Szigetvári Távhő Nonprofit Kft. folyószámla hitelfelvételéhez szükséges készfizető 

kezességvállalásról (Testületi 13. napirend) 

Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester 

 
12. Előterjesztés a Békés, Nyugodt Ősz Közalapítvány megszűnéséről (Testületi 15. napirend) 

Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester 

 
13. Előterjesztés a Mathias Corvinus Collegium Alapítvánnyal kötött támogatási szerződés   utólagos 

elfogadásáról (Testületi 19. napirend) 

Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester 
 

14. Előterjesztés a TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00019 kódszámú „Szigetvári óvodák és bölcsőde bővítése 

és felújítása” című pályázathoz kapcsolódó tájékoztatóról (Testületi 20. napirend) 

Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester 
 

15. Előterjesztés Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása 2021. pályázat keretében 

kivitelező szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás 
eredményéről (Testületi 21. napirend) 

Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester 

 
16. Előterjesztés Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása 2021. pályázat keretében műszaki 

ellenőr szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás 

eredményéről (Testületi 22. napirend) 

Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester 
 

17. Előterjesztés Szigetvár Város Önkormányzat tulajdonát képező Szigetvár, 1786/54.; 1787/61.; 

valamint 1787/144. hrsz-ú ingatlanok határrendezéséhez kapcsolódó döntésről (Testületi 23. 

napirend) 

Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester 

 

18. Előterjesztés TOP_Plusz-1.2.1-21. kódszámú "Élhető települések" megnevezésű Szigetvár-Becefa 
vízgyűjtő terület csapadékvízelvezetés pályázatához kapcsolódóan tanulmány készítő szervezet 

kiválasztására irányuló közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményéről 

(Testületi 24. napirend) 
Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester 

 

19. Előterjesztés TOP_Plusz-1.2.1-21. kódszámú "Élhető települések" megnevezésű Istvánffy-
Szecsődi-Zárda utcai vízgyűjtő terület csapadékvízelvezetés pályázatához kapcsolódóan tanulmány 

készítő szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás 

eredményéről (Testületi 25. napirend) 

Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester 
 

20. Előterjesztés Top Plusz-1.2.1-21. kódszámú "Élhető települések" megnevezésű Basa utca-Várárok 

vízgyűjtő terület csapadékvízelvezetés pályázatához kapcsolódóan tanulmány készítő szervezet 
kiválasztására irányuló közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményéről 

(Testületi 26. napirend) 

Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester 
 

21. Előterjesztés TOP_Plusz-1.2.1-21. kódszámú "Élhető települések" megnevezésű Turbéki utca-

Almás patak vízgyűjtő terület csapadékvízelvezetés pályázatához kapcsolódóan tanulmány készítő 

szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás 
eredményéről (Testületi 27. napirend) 

Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester 
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22. Előterjesztés TOP_Plusz-1.2.1-21. kódszámú "Élhető települések" megnevezésű pályázatához 

kapcsolódóan tanulmány készítő szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési értékhatárt el nem 

érő beszerzési eljárás eredményéről (Testületi 28. napirend) 
Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester 

 

23. Előterjesztés TOP_Plusz-3.3.2-21. kódszámú "Helyi egészségügyi és szociális infrastruktura 

fejlesztése " megnevezésű pályázatához kapcsolódóan tervező szervezet kiválasztására irányuló 
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményéről (Testületi 29. napirend) 

Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester 

 
24. Előterjesztés autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra vonatkozó nyilvános 

pályázati eljárás eredményéről (Testületi 30. napirend) 

Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester 
 

25. Előterjesztés a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás módosításának 

támogatásáról (Testületi 31. napirend) 

Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester 
 

26. Előterjesztés TOP_Plusz-1.1.1-21. kódszámú "Helyi gazdaságfejlesztés" megnevezésű 

pályázathoz kapcsolódóan tervező szervezet kiválasztására irányuló közbeszerzési értékhatárt el 
nem érő beszerzési eljárás indításáról 

Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester 

 
27. Előterjesztés a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, 

infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására irányuló pályázat kivitelező szervezet 

kiválasztása tárgyú egyszerű beszerzési eljárás indításáról 

Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester 
 

28. Előterjesztés TOP_Plusz-3.3.2-21. kódszámú "Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra 

fejlesztése " megnevezésű, valamint TOP_Plusz-1.1.1-21. kódszámú " Helyi gazdaságfejlesztés" 
megnevezésű pályázathoz kapcsolódóan szakértői feladatokat ellátó szervezet kiválasztására 

irányuló közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás indításáról 

Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester 

 
29. Előterjesztés az EFOP-1.2.11-2016-2017-00022. kódszámú "Esély Otthon-Édes Otthon" 

megnevezésű pályázathoz kapcsolódó lakhatási támogatásról (Zárt ülés!) (Testületi 33. napirend) 

Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester 
 

30. Előterjesztés a " Vigadó épület felújítása, funkcióbővítés II. üteme" tárgyú hirdetménnyel induló 

nyílt közbeszerzési eljárás eredményéről (Zárt ülés!) (Testületi 34. napirend) 
Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester 

 

31. Előterjesztés a költő és hadvezér Zrínyi Miklós Díj adományozásáról (Zárt ülés!) (Testületi 35. 

napirend) 
Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester 

 

Szigetvár, 2022. január 21. 

                                                                                          Dr. Vass Péterné s. k. 

                                                                                Jogi és Ügyrendi Bizottság Elnöke 


