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MEGHÍVÓ 

 

Tisztelettel meghívom Kakucs község Önkormányzata Képviselő-testületének a 

2017. március 27-én (hétfőn) 17 órai kezdettel 

a Kakucsi Polgármesteri Hivatal dísztermében megtartandó 

képviselő-testületi ülésére. 

 

Napirend: 

1) Döntés a Dabasi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi tevékenységéről szóló 

beszámolóról  

2) Döntés a Dabasi Rendőrkapitányság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolóról 

3) Döntés az Önkormányzat település-fejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő 

Partnerségi Egyeztetés Szabályairól szóló rendeletének megalkotásáról 

4) Döntés az Integrált Településfejlesztési Stratégia és a Településképi Arculati 

Kézikönyv és Településképi Rendelet elkészítésére vonatkozó tervezési szerződések 

elfogadásáról 

5) Döntés a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendelet 

módosításáról  

6) Döntés a „Közszolgálati Tisztviselők Napjáról” szóló rendelet megalkotásáról 

7) Döntés az Önkormányzat gyermekvédelmi rendeletének felülvizsgálatáról 

8) Döntés az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet 

felülvizsgálatára tett javaslatról 

9) Döntés a Kakucsi Polgármesteri Hivatal és a Kakucsi Kökörcsin Óvoda közötti 

munkamegosztási megállapodás jóváhagyásáról  

10) Döntés az Óvoda 2017/18. nevelési évére vonatkozóan a beiratkozás időpontjának 

meghatározásáról 

11) Döntés a 2017. évi közbeszerzési terv elfogadásáról 

12) Döntés a községi temetőben és az óvodában lévő vadgesztenyefák injektálásáról 

13) Döntés médiaszolgáltatók együttműködési ajánlatáról 

14) Egyebek … 

14.1) Döntés önkormányzati telefonok használatára vonatkozó szabályzat 

módosításáról 

14.2) Döntés önkormányzati tulajdonú Kft. alkalmazottai részére béremelés 

igényléséről központi forrásból 

14.3) Döntés a könyvtár udvarának felújításáról 

 

Zárt ülés keretében: Döntés egy helyi lakos ingatlaneladási ajánlatáról 

 

A napirendi pontok előterjesztője:  Dr. Kendéné Toma Mária polgármester  

 

Kakucs, 2017. március 20. 

    Tisztelettel:    

       Dr. Kendéné Toma Mária sk. 

       polgármester    
A meghívót kapják: 

1./ A képviselőtestület tagjai 

2./ A Dabasi Járási Hivatal vezetője 

3./ Kakucs község jegyzője 
4./ Az önkormányzati bizottságok külsős tagjai 

5./ A Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője 

6./ A KRNÖ elnöke 
7./ A hirdetőtáblákon kifüggesztve, a lakosság 
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