Dunaföldvár Város
Polgármestere
7020 Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca 2.
Tel.: 75/541-550
e-mail: titkarsag@dunafoldvar.hu

Dunaföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
a 2021. évi munkaterve alapján a 2021. március 11-én (csütörtökön) 13:00-kor
tartandó
soron következő ülésére az alábbi napirendeket készítettük elő, amelyről
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján eljáró Dunaföldvár Város
Polgármestere dönt a képviselők véleményének figyelembevételével.
Kérem, hogy 2021. március 10-én 12.00 óráig írásbeli véleményét, döntési javaslatát
küldje meg a sulakjudit@dunafoldvar.hu e-mail címre
Döntésre előkészített napirendek:
1. Tájékoztatás önkormányzati képviselők 2021. évi vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségének teljesítéséről
2. Dunaföldvár Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek megállapítása
3. Dunaföldvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendelet tervezetének
benyújtása II. forduló
4. 2020. évi költségvetési rendelet 4. módosítása, indokolás
5. Tájékoztatás pénzeszköz lekötéséről
6. Dunaföldvári piac/vásár működésének egészségügyi járványhelyzeti szabályairól szóló
önkormányzati rendelet megalkotása
7. A Képviselő-testület Szervezeti- és Működési Szabályzatáról szóló 19/2020.(IX.28.)
önkormányzati rendelet módosítása
8. Intézményi önköltségszámítás 2021. évre
9. Dunaföldvár Város Településrendezési eszközeinek összhangjának megteremtése a
Tolna Megyei Területrendezési Eszközökkel
10. 2021/2022-es nevelési év beíratási felhívásának elfogadása
11. Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár beruházási pótigénye
12. 2021. évi civil szervezetek számára fenntartott keret felosztása
13. 2021. évi alapítványi kérelmek támogatása a civil szervezetek számára fenntartott keret
terhére
14. Döntés a Dunaföldvári Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat odaítéléséről
15. Dunaföldvár Hősök tere parkban található 176. hrsz. alatti szovjet emlékmű
áthelyezésének és a szovjet katonák exhumálásának ügye
16. 2021. évi vásár és önkormányzati nagyrendezvények egészségügyi biztosítása
17. Javaslat a felajánlott képviselői tiszteletdíjak felhasználására
18. 2021. évi közbeszerzési terv
19. 2021. évi közbeszerzési eljárásokban a Bíráló Bizottsági tagok kijelölése

20. Döntés egyedi kérelem benyújtásáról az önkormányzati fenntartású kulturális
intézmények támogatására
21. Beszámoló a Dunaföldvár Város Önkormányzat részvételével működő Társulások
működéséről
22. Dunaföldvár 2020. évi környezeti állapotának értékelése
23. Rekultivált hulladéklerakó végleges felső záró rétegének kialakítása
24. Döntés pályázat benyújtásáról az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására
(Kossuth Lajos utcai főzőkonyha bővítése, átalakítása)
25. Döntés Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítéséről
26. dr. Palkó Ágnes praxistámogatás iránti kérelme
27. EL-DENT 96 Kft. Egészségügyi feladat-ellátási szerződés módosítása – asszisztens
személyében történt kiegészítő változás miatt
28. Kovács Krisztina (7020, Dunaföldvár, Erzsébet u. 8.) ingatlan felajánlása
29. Egyebek

Dunaföldvár, 2020. március 05.

Horváth Zsolt
polgármester

