
    Őcsény Község Polgármestere 
polgarmester@ocseny.hu 

 

"Az önkormányzati képviselő a település (fővárosi kerület, 
megye) egészéért vállalt felelősséggel képviseli a választóinak 

az érdekeit."  

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 32. § (1) 

 

M E G H Í V Ó 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a szerinti 

jogkörömnél fogva  

Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő nyilvános és zárt ülését 

2018. szeptember 27. (csütörtök) 17.00 órára 

összehívom.  

 

Az ülés helye: Őcsény Község Önkormányzat tanácsterme 

 
Az előterjesztések-nyilvános ülés és írásos előterjesztés esetén-az alábbi elérhetőségen kerülnek 

közzétételre: http://www.ocseny.hu/html/TESTULETI-ULESEK/eloterjesztesek  

 

NAPIREND 
 

 

Zárt ülés 
 

1.) Külterületi útépítésre vonatkozó VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívás, 

1826823727 azonosítószámú projekt megtárgyalása 

Előterjesztő: Fülöp János polgármester - írásbeli előterjesztés 
 

 

Nyilvános ülés (kezdés 17:10) 

 

1./A.) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról, az átruházott 

hatáskörben hozott döntésekről és az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről 

Előterjesztő: Fülöp János polgármester-írásbeli előterjesztés 

 

1 /B.) Tájékoztató a Szociális Bizottság átruházott hatáskörében hozott döntésekről 

Előterjesztő: Kalányos János Szociális Bizottság elnök-helybeli írásbeli előterjesztés 

 

2.) Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése elnevezésű pályázati felhívás 

megtárgyalása 

Előterjesztő: Fülöp János polgármester - írásbeli előterjesztés 

 

3.) Őcsény Község Önkormányzata 2018. évi  költségvetésének módosítása 
Előterjesztő: Fülöp János polgármester - írásbeli előterjesztés 

 

4.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer  2019.évi 

felhívásának megtárgyalása 
Előterjesztő: Fülöp János polgármester - írásbeli előterjesztés 



 

5.) A települési önkormányzatok rendkívüli támogatása pályázat megtárgyalása 
Előterjesztő: Fülöp János polgármester - írásbeli előterjesztés 

 

6) Őcsényi Tarkabarka Óvoda és Családi Napközi 2018/2019-es nevelési évi 

munkatervének megtárgyalása 
Előterjesztő: Fülöp János polgármester - írásbeli előterjesztés 

 

7.) Beszámoló a község környezeti állapotáról 

Előterjesztő: Fülöp János polgármester - írásbeli előterjesztés 

 

8.) 2019. évi gördülő fejlesztési terv véleményezése 
Előterjesztő: Fülöp János polgármester - írásbeli előterjesztés 

 

9.) Általános iskolai körzethatárok megállapításának véleményezése 

Előterjesztő: Fülöp János polgármester - írásbeli előterjesztés 

 

10.) Közmeghallgatás témájának, időpontjának kitűzése 
Előterjesztő: Fülöp János polgármester - szóbeli előterjesztés 

 

11.) Kérdések, hozzászólások, egyebek  

 

A testületi ülésre ezúton tisztelettel meghívom, megjelenésére feltétlenül számítok! 

 

Őcsény, 2018. szeptember 17. 

  

 

 

     

      Fülöp János sk. 

      polgármester 


