
 
Nagypall Község Polgármestere 

 

MEGHÍVÓ 
Nagypall Község Önkormányzat nyílt képviselő-testületi ülésére 

 

Időpont: 2015. április 27. 18.00 óra 

Helyszín: Községháza 
 

Napirendi pontok: 

 
1. Polgármester beszámolója a lejárt határidejű feladatokról. 

Előterjesztő: Polgármester 

 

2. Döntés pályázat beadásáról a (DIT ÚMVP) III. tengelyén belül a vidéki gazdaság és 

lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére. 

Előterjesztő: Polgármester 

 

3. Javaslat a falugondnoki szolgálat szervezeti és működési szabályzatának és működési 

szerződéseinek felülvizsgálatára. 

Előterjesztő: Polgármester, jegyző 

 

4. Javaslat az elkülönített hulladékgyűjtési rendszer kialakítása.  

Előterjesztő: Jegyző 

 

5. Javaslat a kerti hulladék égetésére, valamint a tűzgyújtásra vonatkozó szabályokról szóló 

rendelet módosítására. 

Előterjesztő: Jegyző 

6. Rendeletalkotási javaslat a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő 

házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, 

valamint a többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről 

Előterjesztő: Jegyző 

 

7. Döntés a helyi népszavazásról szóló rendelet elfogadásáról. 

Előterjesztő: Jegyző 

8. Javaslat a 2014. évről szóló éves ellenőrzési jelentésének elfogadására.  

Előterjesztő: Polgármester, jegyző 

 

9. Nagypall Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 

beszámoló elfogadása (rendelet-alkotás). 

Előterjesztő: Polgármester, Jegyző 

 

10. Döntés az Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda és a Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda 

Fenntartó társulás 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról. 

Előterjesztő: Polgármester 
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11. Döntés az Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének 

végrehajtásáról. 

Előterjesztő: Jegyző 

 

12. Rendeletalkotási javaslat a településképi véleményezési eljárásról, a településképi 

bejelentési eljárásról, a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési 

feltételeiről és eljárási szabályairól, valamint a helyi településrendezési előírások 

tartalmáról szóló előzetes tájékoztatás és a tervekkel kapcsolatos szakmai konzultáció 

szabályairól. 

Előadó: Jegyző 

 

13. Rendeletalkotási javaslat az önkormányzat kezelésében lévő közutak nem közlekedési 

célú igénybevétele esetén fizetendő díjakról. 

Előterjesztő: Jegyző 

 

14. Rendeletalkotási javaslat a közterületek rendjéről és használatáról. 

Előterjesztő: Jegyző 

 

15. Súly korlátozás bevezetése a „Petőfi u. 22-31” szakaszán, és döntés az önkormányzati 

tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás 

engedélyezésnek rendjéről szóló rendelet elfogadásáról. 

Előterjesztő: Polgármester 

 

16. Rendelet módosítási javaslat a közösségi együttélés szabályairól szóló rendelet 

tekintetében. 

Előterjesztő: Jegyző 

 

17. Nagypall Község Önkormányzat gazdasági programja és vagyongazdálkodási terve. 

Előterjesztő: Polgármester 

 

18. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) 2015. március 16-án 

közzétett közleményével kapcsolatos jegyzői tájékoztatás. 

Előterjesztő: Jegyző 

 

19. Döntés a falunap programjairól. 

Előterjesztő: Polgármester 

 

20. Pályázati célok ismertetése. 

Előterjesztő: Polgármester 

 

21. Döntés szerződés kötéséről az SMHV Energetika Kft.-vel a Nagypall Község 

Önkormányzat közigazgatási területén felszerelt köz- és térvilágítási berendezések aktív 

elemeinek a karbantartásáról. 
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22. Tájékoztató a közvilágítás korszerűsítésének állásáról. 

Előterjesztő: Polgármester 

 

23. Döntés a GVOP hálózat üzemeltetésére a Magyar Telekom Nyrt-vel új haszonbérleti 

szerződés megkötéséről. 

Előterjesztő: Polgármester 

 

24. Baranya Megyei Kormányhivatal BAB/4/1179-1/2015.. számú törvényességi 

felhívásának ismertetése és megtárgyalása. 

Előterjesztő: Polgármester 

 

25. Egyebek 

 
Nagypall, 2015. április 9.    Grátz Erika Polgármester sk. 






























































































