Szentgotthárd Város Képviselő-testületének
Eszközkezelő Önkormányzati Bizottsága
MEGHÍVÓ
Értesítem, hogy az Eszközkezelő Önkormányzati Bizottság a soron következő ülését
2016. március 29-én (kedden) de. 9.00 órakor
tartja, melyre ezúton meghívom.
Az ülés helye: ROBERT LEEB terem
NAPIREND:
1. Tiltakozó beadvány Rábatótfaluban tervezett állattartó telep ellen.

Lakcím bejelentkezéshez hozzájárulás kérése (Falmann Gabriella, László Józsefné)
Szabó Norbert bérleti jogviszony folytatásának kérelme.
Szentgotthárd, Kethelyi u. 35. II. ép. ttér.5. sz. alatti lakás kiutalása.
Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről és a lejárt határidejű
határozatokról.
6. Szentgotthárd Város Önkormányzata által 2014. óta megvalósított fejlesztések
áttekintése. Beszámoló Szentgotthárd gazdaságfejlesztési programja állásáról illetve
gazdaságélénkítő stratégia aktualizálása.
7. Az Önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése – beszámoló a 2015. évi
munkáról, tapasztalatokról, további együttműködési lehetőségek a 2016. évben. 2016.
évi cselekvési terv, valamint a Civil szervezeteket és városrészeket támogató alap
szabályzatának és pályázati kiírásának elfogadása.
8. „A Város Képe”: városépítészet, zöld területek, sétáló utak, sétányok, parkok,
játszóterek, közterületi árusítóhelyek helyzetének áttekintése.
9. Ideiglenes befogadó állomás létesítése Szentgotthárdon.
10. Támogatási szerződések elfogadása.
11. Szentgotthárd Város Környezetvédelmi Programja felülvizsgálatának véleményezése.
12. Az Arany János Általános Iskola felújításának pályázati lehetősége.
13. Földgáz energia beszerzése önkormányzati csoportos közbeszerzéshez történő
csatlakozással.
14. Szentgotthárd, Széll Kálmán téri szökőkút mellett lévő szerviz út közlekedési helyzete.
15. SZMSZ módosítása.
16. A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV. 27.) önkormányzati rendelet és A
lakások bérletéről szóló 12/2001.(III.29.) önkormányzati rendelet módosítása
17. Ingatlan vásárlási/bérleti kérelem Kocsis Imre Sztg. 1684 hrsz.
18. Építési telkekhez út kialakítása Szentgotthárd-Zsida városrészen.
19. Út és egyéb közlekedési felületekkel kapcsolatos - építési, - felújítási munkálatok
Szentgotthárdon 2016.
20. Lakáscélú támogatási kérelem.
21. Szentgotthárd, Hunyadi u. 14. sz. alatti Autóbusz állomás hasznosítása.
22. Gotthard-Therm kft kérelme.
23. A Szentgotthárdi Eszközkezelő- és Településfejlesztő Kft 2016. évi üzleti terve.
24. Garázs bérleti jogviszony ügye.
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Szentgotthárd, 2016.március 23.
Virányi Balázs sk.
a bizottság elnöke

