SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS
KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK
2010. ÉVI MUNKAPROGRAMJA
Állandó napirendi pontok
Tárgy: "A polgármester tájékoztatója"(minden ülésen)
Tárgy: "ÁJTI beruházás aktuális feladatai" (külön ütemezés szerint)
Tárgy: "Bucka szennyvízcsatornázás aktuális feladatai "(külön ütemezés szerint)
Tárgy: „A Kistérségi RSD Projekt aktuális feladatai” (külön ütemezés szerint)
Tárgy: "Pályázatokkal kapcsolatos aktuális feladatok " (külön ütemezés szerint)
Tárgy: "Fellebbezések” (szükség szerint)

2010. január 28.
Tárgy: "Az önkormányzat tulajdonában lév lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérbeadásáról és elidegenítésér l szóló 18/2004.(V.27.) számú önkormányzati rendelet módosítása”

Tárgy: „A gyermekvédelem helyi rendszerér l szóló 33/2007.(XI.21.) számú rendelet
módosítása”
Tárgy: „Reklám rendelet megalkotása”
Tárgy: „Szigetszentmiklós Város Szabályozási Tervének és Helyi Építési Szabályzatának
felülvizsgálata”
Tárgy: „Szigetszentmiklós Város Közlekedési Koncepciójának és végrehajtási ütemtervének
elfogadása”
Tárgy: „Észak-Csepel-szigeti Víz- és Csatornam Kft 2010. évi üzleti terve”
Tárgy: „2010. évi Közfoglalkoztatási Terv elfogadása”
Tárgy: "Közoktatási intézmények m ködési alapdokumentumainak felülvizsgálata"
Tárgy: „Konduktív Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat intézményvezet i állásának pályázati

kiírása”
Tárgy: "A tisztségvisel k 2009. IV. negyedévi jutalma"

2010. február 25.
Tárgy: "A 2010. évi költségvetésr l szóló önkormányzati rendelet (alaprendelet)"
Tárgy: „Csepeli Önkormányzat egészségügyi célú megállapodásának és támogatásának
felülvizsgálata”

Tárgy: „A közterület-felügyeletr l szóló 8/2007.(III.21.) számú rendelet módosítása”
Tárgy: "A szervezeti és m ködési szabályzatról szóló 8/1999.(III.25.) számú önkormányzati rendelet
módosítása"

Tárgy: „Településfejlesztési Koncepció végrehajtási ütemtervének elfogadása”
Tárgy: „Tájékoztatás a helyi vállalkozások helyzetér l”
Tárgy: „Polgármesteri Hivatal Ügyrendjének módosítása”
Tárgy: „Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása”
Tárgy: "Közbiztonsági Díj adományozása"

2010. március 25.
Tárgy: "A 2009. évi költségvetésr l szóló önkormányzati rendelet módosítása"
Tárgy: „A közterületek rendjér l és használatáról szóló 17/2000.(IX.07.) számú rendelet módosítása”
Tárgy: „A helyi környezet védelmér l, a közterületek és ingatlanok rendjér l szóló 19/2003.(X.28.)
számú rendelet módosítása”
Tárgy: „Egészségügyi Koncepció felülvizsgálata”
Tárgy: „Integrált Városfejlesztési Stratégia aktualizálása”
Tárgy: "2009. évi önkormányzati támogatási keretek elszámolása"
Tárgy: "Kulturális támogatások 2010. évi felosztása"
Közösségek és Sportszervezetek támogatási kereteinek 2010. évi felosztása "
Tárgy: "Önszervez
Tárgy: "Környezetvédelmi támogatások 2010. évi felosztása"
Tárgy: "ARIES Kft 2010. évi feladat-ellátási szerz dései"
Tárgy: "2010. évi közbeszerzési terv"
Tárgy: „Tájékoztató az általános iskolák tevékenységér l”
Tárgy: „Javaslat a 2010/2011. oktatási-nevelési év intézményi beiratkozási és felvételi szabályaira, a
körzethatárok módosítására”
Tárgy: "Csepeli Önkormányzat oktatási és gyermekjóléti célú megállapodásainak és támogatásának
felülvizsgálata"

2010. április 29.
Tárgy: "Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról (alaprendelet)"
Tárgy: "Beszámoló 2009. évi bels ellen rzési tapasztalatokról
Tárgy: Tájékoztató a Városi Rend rkapitányság és a Polgár rség 2009. évi tevékenységér l
Tárgy: „Beszámoló a Hivatásos Önkormányzati T zoltóság 2008-2009. évi tevékenységér l”
Tárgy: "ARIES Kft 2010. évi üzleti terve"
Tárgy: „Észak- Csepel-szigeti Víz- és Csatornam Kft 2009. évi mérleg beszámolója”
Tárgy: "Pályázat az iparosított és a hagyományos technológiával épült lakóépületek támogatására"
Tárgy: „Beszámoló az önkormányzat 2009. évi gyermekvédelmi tevékenységér l (gyámhivatal,
jegyz i gyámhatóság, családsegít és gyermekjóléti szolgálat)”
Tárgy: „Közoktatási intézmények m ködési alapdokumentumainak módosítása”
Tárgy: Tájékoztató az iskolai beiratkozások, óvodai felvételek tapasztalatairól, valamint fenntartói
engedély csoport- és osztálylétszámok túllépésére
Tárgy: "Tisztségvisel k 2010. I. negyedévi jutalma"

2010. május 27.
Tárgy: "ARIES Kft 2009. évi mérleg beszámolója"
Tárgy: „Beszámoló az ÁSZ Intézkedési Terv végrehajtásáról”
Tárgy: „Tájékoztató a Vöröskereszt városi szervezetének tevékenységér l”
Tárgy: "Érdemes Egészségügyi és Szociális Dolgozó Díj adományozása"
Tárgy: „Javaslat a Város Érdemes Pedagógusa és Érdemes Diákja kitüntet címek adományozására”

2010. június 24.
Tárgy: „Létszámnövelési igények az általános iskolákban”
Tárgy: „Óvodai pót-felvételik az induló kiscsoportokban és engedély adása maximális
csoportlétszámok túllépésére”
Tárgy: „Oktatási intézmények HACCP rendszer feltételeinek javítására el irányzat biztosítása”
Tárgy: „Döntés közoktatási intézményi eszközfejlesztési keretekr l”
Tárgy: „Tanulói ösztöndíjpályázat kiírása”

Tárgy: „Tájékoztató a Vadgesztenye Szociális Intézmény tevékenységér l”
Tárgy: „Intézményvezet i pályázat elbírálása
Tárgy: "El irányzat átcsoportosítási kérelmek"

2010. augusztus 26.
Tárgy: "A 2010. évi költségvetésr l szóló rendelet módosításáról"
Tárgy: "Beszámoló 2010. els félévi költségvetési gazdálkodásról "
Tárgy: „Tájékoztató a Csepel-sziget és Környéke Többcélú Társulás tevékenységér l”
Tárgy: „Közoktatási intézmények alapdokumentumainak módosítása”
Tárgy: „Helyi Választási Bizottság megválasztása”
Tárgy: "Id skorúak gyógy-üdültetésének elbírálása"
Tárgy: „Tisztségvisel k 2010. II. negyedévi jutalma”

2010. szeptember 30.
Tárgy: „Beszámoló a 2008/2009-es nevelési- és tanév indításáról, pótel irányzat biztosítása”
Tárgy: „Tájékoztató az általános iskolák 2009/2010-es tanév végi beszámolójáról
Tárgy: „Maximális csoport-, és osztálylétszámok túllépésének engedélyezése
Tárgy: "Tájékoztató a közalapítványok tevékenységér l"
Tárgy: "Bursa Hungarica Fels oktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázathoz csatlakozás"
Tárgy: „Kiemelked tanulmányi eredményt elér és szociálisan rászoruló tanulók támogatása”
Tárgy: "Javaslat Pro Urbe kitüntetés adományozására”

2010. október (ALAKULÓ ÜLÉS)
(Az önkormányzati választásokat követ 15 napon belül)
Tárgy: „A Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményér l”
Tárgy: „Az önkormányzati képvisel k és polgármester eskütétele, megbízó levelek átadása”
Tárgy: „Polgármesteri program ismertetése”
Tárgy: „A polgármester illetményének megállapítása”
Tárgy: „Alpolgármesterek megválasztása és alpolgármesterek eskütétele”
Tárgy: „Alpolgármesterek tiszteletdíjának megállapítása”
Tárgy: „Bizottságok megválasztása, bizottságokba delegált tagok eskütétele”
Tárgy: „Az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok Tanácsadó Testületeibe tagok
delegálása”

2010. október 28.
Tárgy: "2011. évi bels ellen rzési munkaterv elfogadása”
Tárgy: „Tájékoztató a CSÖSZ bels ellen rzésér l”
Tárgy: „Javaslat az iskolai tantárgyfelosztásokra, túlóra pótel irányzat igények elfogadására”
Tárgy: "Közmeghallgatás id pontjának, napirendjének meghatározása"

2010. november 25.
Tárgy: "A 2010. évi költségvetésr l szóló rendelet módosításáról"
Tárgy: "Beszámoló a 2010. évi költségvetés. I-III. negyedévi pénzügyi teljesítésér l"

Tárgy: "Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója"
Tárgy: „A CSÖSZ keretein belül végzend 2011. évi szúnyoggyérítésre fedezet biztosítása”
Tárgy: "Javaslat pótel irányzatok biztosítására és el irányzat átcsoportosításokra"

2010. december 16.
Tárgy: "2011. évi munkaprogram jóváhagyása"
Tárgy: "Javaslat a lakásrendelet lakbér megállapítására vonatkozó rendelkezéseinek felülvizsgálatára”
Tárgy: "A települési folyékony hulladék szállításával, kezelésével kapcsolatos helyi közszolgáltatásról
szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata"
Tárgy: "A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szabályainak és díjának
meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata"
Tárgy: „Pályázati kiírás önkormányzati támogatásokra”
Tárgy: "Köztisztvisel k 2011. évi teljesítmény követelményeinek meghatározása"
Tárgy: "Tájékoztató a jegyz 2010. évi teljesítményértékelésér l"
Tárgy: "T zoltóság 2011. évi teljesítménykövetelményéhez célfeladat meghatározása"
Tárgy: "A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata"
Tárgy: „Észak- Csepel-szigeti Víz- és Csatornam Kft 2011. évi üzleti terve”
Tárgy: "Pótel irányzat igények, el irányzat átcsoportosítások"
Tárgy: „Intézményvezet i pályázatok meghirdetése”
Tárgy: Intézményi térítési díjak módosítása”
Tárgy: "Városi Közm vel dési Díj adományozása"
Tárgy: "Városi Testnevelési és Sport Díj adományozása"

A Képvisel -testületi ülések tervezett id pontjai célszer ségi okokból, a választások, jogszabályváltozások miatt
változhatnak.

