
SZIGETSZENTMIKLÓS	VÁROS	KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK		
2012.	ÉVI	MUNKATERVE	

Állandó	napirendi	pontok	
	

„A	polgármester	tájékoztatója”	(minden	ülésen)	

„ÁJTI	beruházás	aktuális	feladatai”	(szükség	szerint,	de	legalább	negyedévente	egyszer)	

„Bucka	szennyvízcsatornázás	aktuális	feladatai”	(szükség	szerint)	

„A	Kistérségi	RSD	Projekt	aktuális	feladatai”	(szükség	szerint)	

„Duna-Vértes	Hulladékgazdálkodási	Társulás	aktuális	feladatai”	(szükség	szerint)	

„Gyártelepi	P+R	parkoló	projekt	aktuális	feladatai”	(szükség	szerint)	

„KMOP-3.3.3-11-2011-0041	 „Megújuló	 energiahordozó-felhasználás	 növelése	 a	
szigetszentmiklósi	 Ádám	 Jen 	 Többcélú	 intézményben”	 beruházás	 aktuális	 feladatai	 (szükség	
szerint)	

„Vackor	Bölcs de	beruházás	aktuális	feladatai”	(szükség	szerint)	

„KEOP-7.2.4.0/09-2009-20019	„Szigetszentmiklós,	Bucka-tó	kármentesítése”	beruházás	aktuális	
feladatai”	(szükség	szerint)	

„Nemzeti	földalappal	kapcsolatos	aktuális	feladatok”	(szükség	szerint)	

„Fellebbezések”	(szükség	szerint)	
2012.	február	1.	

	
„Szigetszentmiklós	Város	Településszerkezeti	és	Szabályozási	Tervének	elfogadása”	

„A	 Polgármesteri	 Hivatal	 köztisztvisel i	 közszolgálati	 jogviszonyának	 egyes	 kérdéseir l,	 a	
köztisztvisel ket	 megillet 	 egyes	 juttatásokról	 és	 támogatásokról	 szóló	 1/2002.(II.08.)	
önkormányzati	rendelet	felülvizsgálata”	

„ARIES	Kft	2012.	évi	üzleti	terve”	

„Szigeti	Vízm vek	Kft	2012.	évi	üzleti	terve”	

„Szigetszentmiklósi	Városfejleszt 	Kft	2012.	évi	üzleti	terve”	

	„A	 CSÖSZ	 keretein	 belül	 végzend 	 2012.	 évi	 szúnyoggyérítés	 keretében	 a	 gyérítend 	 terület	
nagyságának	meghatározása”		

„A	tisztségvisel k	2011.	IV.	negyedévi	jutalma"	

	

2012.	február	29.	
	

„Szigetszentmiklós	 Város	 Önkormányzatának	 2012.	 évi	 költségvetésér l	 szóló	 önkormányzati	
rendelet	megalkotása”	

„Az	 önkormányzat	 vagyonáról	 és	 a	 vagyongazdálkodás	 szabályairól	 szóló	 17/2003.(IX.03.)	
önkormányzati	rendelet	felülvizsgálata”	



„A	 közigazgatási	 hatósági	 eljárásban	 az	 elektronikus	 ügyintézésr l	 szóló	 17/2005.(XI.23.)	
önkormányzati	rendelet	hatályon	kívül	helyezése”	

„Az	 egyes	 anyakönyvi	 események	 engedélyezésér l	 és	 az	 eseményekhez	 kapcsolódó	
többletszolgáltatásért	fizetend 	díjak	mértékér l	szóló	8/2011.(IV.07.)	önkormányzati	rendelet	
felülvizsgálata”	

	„Közbiztonsági	Díj	adományozása”	

	

2012.	március	28.	
	

„A	2011.	évi	költségvetésr l	szóló	önkormányzati	rendelet	módosítása”	

„A	parkolásról	szóló	22/2009.(VI.26.)	önkormányzati	rendelet	felülvizsgálata”	

„Az	 egészségügyi	 alapellátás	 körzeteir l	 szóló	 27/2008.(X.01.)	 önkormányzati	 rendelet	
felülvizsgálata”	

„2011.	évi	önkormányzati	támogatási	keretek	elszámolása”		

„Kulturális	 és	 környezetvédelmi	 támogatások,	 valamint	 önszervez 	 közösségek,	
sportszervezetek	támogatási	kereteinek	2012.	évi	felosztása”	

„Tájékoztató	 a	 Csepel-Sziget	 és	 Környéke	 Többcélú	 Önkormányzati	 Társulás	 2011.	 évi	 bels 	
ellen rzésének	tapasztalatairól”	

2011.	április	…	
	

Közmeghallgatás	

Tárgya:…………………….	

2012.	április	25.	
	

„Szigetszentmiklós	Város	Önkormányzat	2011.	évi	költségvetési	zárszámadása”	

„A	közm vel désr l	szóló	6/1999.(III.25.)	önkormányzati	rendelet	felülvizsgálata”	

„ARIES	Kft	2011.	évi	mérleg	beszámolója”		

„Szigeti	Vízm vek	Kft	2011.	évi	mérleg	beszámolója”			

„Szigetszentmiklósi	Városfejleszt 	Kft	2011.	évi	mérleg	beszámolója”	

„Tájékoztató	a	Városi	Rend rkapitányság	és	a	Polgár rség	2011.	évi	tevékenységér l”	

„Pályázat	az	iparosított	és	a	hagyományos	technológiával	épült	lakóépületek	támogatására”	

„A	 Csepel-Sziget	 és	 Környéke	 Többcélú	 Önkormányzati	 Társulás	 2011.	 évi	 szakmai	
beszámolójának	elfogadása”		

„Beszámoló	2011.	évi	bels 	ellen rzési	tapasztalatokról”	

„Beszámoló	az	önkormányzat	2011.	évi	gyermekvédelmi	tevékenységér l	(gyámhivatal,	 jegyz i	
gyámhatóság,	családsegít 	és	gyermekjóléti	szolgálat)”		

„Tisztségvisel k	2012.	I.	negyedévi	jutalma”	



2012.	május	30.	
	

„A	 települési	 folyékony	 hulladék	 szállításával,	 kezelésével	 kapcsolatos	 helyi	 közszolgáltatásról	
szóló	10/2005.(IV.19.)	önkormányzati	rendelet	felülvizsgálata”	

„A	 nevelési-oktatási	 intézmények	 költségvetési	 támogatása	 meghatározásáról	 szóló	
12/1999.(IV.22.)	önkormányzati	rendelet	felülvizsgálata”	

	„Tájékoztató	 a	 közterület-felügyeleti,	 valamint	 a	 település ri	 tevékenység	 ellátásáról,	 hatása	 a	
város	környezeti	rendjére”		

„Érdemes	Egészségügyi	és	Szociális	Dolgozó	Díj	adományozása”	

„Város	Érdemes	Pedagógusa	és	Érdemes	Diákja	kitüntet 	címek	adományozása”	

2012.	június	27.	
„A	 távh szolgáltatás	 díjáról	 és	 a	 díjalkalmazás	 feltételeir l	 szóló	 23/2005.(XII.21.)	
önkormányzati	rendelet	felülvizsgálata”	

„Az	állattartásról	szóló	7/2011.(IV.07.)	önkormányzati	rendelet	felülvizsgálata”	

„Kiemelked 	 tanulmányi	 eredményt	 elér 	 és	 szociálisan	 rászoruló	 tanulók	 részére	 ösztöndíj	
pályázat	kiírása”		

	„Beszámoló	az	EGOMIR	2011.	évi	tevékenységér l”	

„Javaslat	pótel irányzatok	biztosítására	és	el irányzat	átcsoportosításokra”	

2012.	augusztus	29.	
	

„Szigetszentmiklós	 Város	 Önkormányzatának	 2012.	 évi	 költségvetésr l	 szóló	 rendeletének	
módosítása”		

„A	mezei	 rszolgálatról	szóló	14/1999.(IV.22.)	önkormányzati	rendelet	felülvizsgálata”	

„Beszámoló	a	2012.	els 	félévi	költségvetési	gazdálkodásról”		

	„Együttm ködési	megállapodás	megkötése	a	Beszélj	Velem	Alapítvánnyal”	

„Tisztségvisel k	2012.	II.	negyedévi	jutalma”		

2012.	szeptember	26.	
	

„Az	 egészségügyi	 alapellátás	 fejlesztésének	 támogatásáról	 szóló	 15/2001.(VIII.29.)	
önkormányzati	rendelet	felülvizsgálata”	

	„Javaslat	az	iskolai	túlóra	pótel irányzat	igények	elfogadására”	

„Tájékoztató	a	közalapítványok	tevékenységér l”	

„A	 Csepel-Sziget	 és	 Környéke	 Többcélú	 Önkormányzati	 Társulás	 2012.	 I.	 félévi	 szakmai	
beszámolójának	elfogadása”		

„A	 Csepel-Sziget	 és	 Környéke	 Többcélú	 Önkormányzati	 Társulás	 2013.	 évi	 bels 	
kockázatelemzésének	elfogadása”		

„Pro	Urbe	kitüntetés	adományozása”	

	 	



2012.	október	31.	
	

„A	 közterületek	 rendjér l	 és	 használatáról	 szóló	 17/200.(IX.07.)	 önkormányzati	 rendelet	
felülvizsgálata”	

„A	 helyi	 környezet	 védelmér l,	 a	 közterületek	 és	 ingatlanok	 rendjér l	 szóló	 19/2003.(X.28.)	
önkormányzati	rendelet	felülvizsgálata”	

„A	 helyi	 környezetvédelmi	 és	 természetvédelmi	 alapról	 szóló	 20/2003.(X.28.)	 önkormányzati	
rendelet	felülvizsgálata”	

„Az	önkormányzat	tulajdonában	álló	közutak	és	a	közutak	részét	képez 	járdák	burkolatbontási	
tilalmának,	 valamint	 a	 felbontott	 burkolatok	 helyreállításának	 szabályozásáról	 szóló	
27/2005.(XII.21.)	önkormányzati	rendelet	felülvizsgálata”	

„A	 települési	 szilárd	 hulladékkal	 kapcsolatos	 közszolgáltatás	 szabályainak	 és	 díjának	
meghatározásáról	szóló	5/2006.(III.30.)	önkormányzati	rendelet	felülvizsgálata”	

2012.	november	21.	
	

„A	2012.	évi	költségvetésr l	szóló	rendelet	módosításáról”		

„A	közterület-felügyeletr l	szóló	8/2007.(III.21.)	önkormányzati	rendelet	felülvizsgálata”	

„Beszámoló	a	2012.	évi	költségvetés.	I-III.	negyedévi	pénzügyi	teljesítésér l”		

„Szigetszentmiklós	 Város	 Önkormányzatának	 2013.	 évi	 költségvetési	 koncepciójának	
megalkotása”		

„A	Csepel-Sziget	és	Környéke	Többcélú	Önkormányzati	Társulás	keretein	belül	végzend 	2013.	
évi	szúnyoggyérítésre	fedezet	biztosítása”		

2012.	december	12.	
	

„A	helyi	adókról	szóló	önkormányzati	rendelet	felülvizsgálata”		

„Egyes	önkormányzati	rendeletek	díj	megállapításra	vonatkozó	rendelkezéseinek	módosítása”	

„A	Képvisel -testület	2013.	évi	munkatervének	elfogadása”	

„Pályázati	 kiírás	 az	 önszervez ,	 öntevékeny	 szervezeteket,	 és	 a	 sportszervezetek,	 valamint	
kulturális	és	környezetvédelmi	célok	támogatására	önkormányzati	támogatások	elnyerésére”		

„Köztisztvisel k	2013.	évi	teljesítménykövetelményeinek	meghatározása”	

„Tájékoztató	a	jegyz 	2012.	évi	teljesítményértékelésér l”	

„Javaslat	pótel irányzatok	biztosítására	és	el irányzat	átcsoportosításokra”	

„Városi	Közm vel dési	Díj	adományozása”	

„Városi	Testnevelési	és	Sport	Díj	adományozása”		

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


