SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2013. 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, de legalább negyedévente
egyszer)
„A Kistérségi RSD Projekt aktuális feladatai” (szükség szerint, de legalább negyedévente
egyszer)
„Duna-Vértes Hulladékgazdálkodási Társulás aktuális feladatai” (szükség szerint, de legalább
negyedévente egyszer)
„KMOP-3.3.3-11-2011-0041
„Megújuló
energiahordozó-felhasználás
növelése
a
szigetszentmiklósi Ádám Jenő Többcélú intézményben” beruházás aktuális feladatai (szükség
szerint, de legalább negyedévente egyszer)
„KEOP-7.2.4.0/09-2009-20019 „Szigetszentmiklós, Bucka-tó kármentesítése” beruházás
aktuális feladatai” (szükség szerint, de legalább negyedévente egyszer)
„Nemzeti földalappal kapcsolatos aktuális feladatok” (szükség szerint, de legalább
negyedévente egyszer)
„Közterület elnevezések” (szükség szerint)
„Fellebbezések” (szükség szerint)

2013. január 30.
„Az építészeti örökség helyi védelméről szóló önkormányzati rendelet megalkotása”
„A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás szabályainak és díjának
meghatározásáról szóló 5/2006.(III.30.) önkormányzati rendelet átfogó felülvizsgálata”
„Intézményi földgáz tender a 2013-2014. gázévre”
„Intézményvezetői álláshelyekre pályázatok kiírása”
„Tisztségviselők 2012. IV. negyedévi jutalma”

2013. február 27.
„Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati
rendelet megalkotása”
„A Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntések ”

„Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás
felülvizsgálata”
„Fakitermelési és gallyazási munkálatok I. ütem”
„Városi Közbiztonsági Díj adományozása”

2013. március 27.
„A 2012. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása”
„A felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodásról szóló 13/2011. (IV.28.)
önkormányzati rendelet felülvizsgálata”
„A személyes gondoskodást nyújtó
önkormányzati rendelet felülvizsgálata”

szociális

ellátásokról

szóló

6/2007.

(III.21.)

„2012. évi önkormányzati támogatási keretek elszámolása”
„Kulturális, környezetvédelmi és az önszerveződő közösségek, sportszervezetek 2013. évi
pályázatainak elbírálása”
„Szigeti Vízművek Kft 2013. évi üzleti terve”
„Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Kft 2013. évi üzleti terve”
„Szigetszentmiklós és Térsége TDM Nonprofit Kft 2013. évi üzleti terve”
„Parkrekonstrukciós munkák”
„2013. évi intézmény- és ingatlankezelési felújítási munkák”
„Eszközigény az óvodákban”

2013. április 24.
„Szigetszentmiklós Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési zárszámadása”
„A közművelődésről szóló 6/1999.(III.25.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata”
„Tájékoztató a Városi Rendőrkapitányság és a Polgárőrség 2012. évi tevékenységéről”
„Szigeti Vízművek Kft 2012. évi mérleg beszámolója”
„Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Kft 2012. évi mérleg beszámolója”
„Szigetszentmiklós és Térsége TDM Nonprofit Kft 2012. évi mérleg beszámolója”
„Beszámoló a Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzatával kötött közoktatási
megállapodás teljesítéséről”
„Beszámoló a 2012. évi belső ellenőrzési tapasztalatokról”
„Beszámoló az önkormányzat 2012. évi gyermekvédelmi tevékenységéről”
„A 2013/14. nevelési évben az óvodai csoportok maximális létszám túllépésének
engedélyezése”

„Tisztségviselők 2013. I. negyedévi jutalma”

2013. április …
Közmeghallgatás

Tárgya:…………………….

2013. május 29.
„A közterület-felügyeletről szóló 8/2007.(III.21.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata”
„ARIES Kft 2012. évi mérleg beszámolója”
„ARIES Kft 2013. évi üzleti terve”
„2013. évi szociális nyári gyermekétkeztetés”
„Szigetszentmiklósi nyugdíjasok gyógyüdültetése”
„Városi Érdemes Egészségügyi és Szociális Dolgozó Díj adományozása”
„Városi Érdemes Pedagógus Díj adományozása”
„Városi Érdemes Diák Díj adományozása”

2013. június 26.
„Beszámoló az EGOMIR 2012. évi tevékenységéről”
„Javaslat pótelőirányzatok biztosítására és előirányzat átcsoportosításokra”

2013. augusztus 28.
„Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetésről szóló rendeletének
módosítása”
„Beszámoló a 2013. I. félévi költségvetési gazdálkodásról”
„A személyes gondoskodást nyújtó
önkormányzati rendelet felülvizsgálata”

szociális

ellátásokról

szóló

6/2007.(III.21.)

„Javaslat feladat-ellátási szerződés megkötésére a „Beszélj velem” Alapítvánnyal”
„Tisztségviselők 2013. II. negyedévi jutalma”
„ÁJTI Sport- és Rendezvénycsarnok üzemeltetésével kapcsolatos első féléves tájékoztató”1

2013. szeptember 25.
„Tájékoztató a közalapítványok tevékenységéről”
„Fakitermelési és gallyazási munkálatok II. ütem”
„Pro Urbe kitüntetés adományozása”
1

A Képviselő-testület 450/2012.(XII.12.) számú Önkormányzati Határozata alapján

2013. október 30.
„A lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és értékesítéséről szóló
26/2011.(X.27.) önkormányzati rendelet módosítása”
„2014. évi intézményi villamos-energia tender”
„2014. évi intézményi fűtés-karbantartási munkák”
„Aries Kft-vel kötendő feladat-ellátási
energiagazdálkodási feladatok ellátása”

szerződések

-

2014.

évi

intézményi

„Intézményi energia-felhasználás költségeihez fedezet biztosítás 2014. évre”

2013. november 27.
„A 2013. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása”
„Beszámoló a 2013. évi költségvetés. I-III. negyedévi pénzügyi teljesítéséről”
„Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója”
„A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata”
„Tisztségviselők 2013. III. negyedévi jutalma”

2013. december 11.
„Egyes önkormányzati rendeletek díj megállapításra vonatkozó rendelkezéseinek módosítása”
„2014. évi feladat-ellátási szerződésekhez fedezet biztosítás”
„Javaslat pótelőirányzatok biztosítására és előirányzat átcsoportosításokra”
„Kulturális, környezetvédelmi és az önszerveződő közösségek, sportszervezetek 2014. évi
pályázatainak kiírása”
„A Képviselő-testület 2014. évi munkatervének elfogadása”
„Köztisztviselők 2014. évi teljesítménykövetelményeihez kiemelt célok meghatározása”
„Tájékoztató a jegyző 2013. évi teljesítményértékeléséről”
„Városi Közművelődési Díj adományozása”
„Városi Testnevelési és Sport Díj adományozása”

A Képviselő-testületi ülések tervezett időpontjai célszerűségi okokból, jogszabályváltozások miatt változhatnak.

