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Tárgy: Szentes Város Önkormányza-
ta Képviselő-testületének 2018. évi  
munkaterve és a városi kitüntetések 
átadása időpontjának meghatározása  

                                                                           Mell:  2018. évi munkaterv 
                                                                                       
             
Szentes Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete 
 
 
S z e n t e s  
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  44. §  
alapján a Képviselő-testület szükség szerint, a szervezeti és működési szabályzat-
ban meghatározott számú, de évente legalább hat ülést tart.  
 
A Képviselő-testület munkatervére vonatkozó főbb rendelkezéseket az Önkormány-
zat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015 (II. 01.) önkormányzati ren-
delet tartalmazza. 
 
Mindezekre figyelemmel a testület munkájának tervezhetősége érdekében terjesztem 
elő a Képviselő-testület 2018. évi munkatervére vonatkozó javaslatomat, melynek 
összeállítása során a beérkezett javaslatok mellett a jogszabály által előírt követel-
ményekhez igazodva a kötelező határidőhöz kötött feladatok is beépítésre kerültek. 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24. §-a értelmében kell a költségve-
tést megalkotni, ugyanezen törvény 91. §-a alapján kell a zárszámadási rendeletet el-
fogadni. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzatáról szóló 1/2015. (II. 1) önkormányzati rendelet 47. § (3) bekezdé-
sében foglaltak szerint a bizottságok tevékenységéről választási ciklusonként egy al-
kalommal kell  beszámolni a Képviselő-testületnek. 
 
A jelenlegi gyakorlat, hogy fő szabály szerint a testületi ülések a hónap utolsó csütör-
töki napján kerülnek megtartásra.  
A Díszpolgári cím, valamint "A Városért" Emlékérem díjak alapításáról és adományo-
zásának rendjéről szóló 1/2017. (I.31.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése a 
következőket tartalmazza:  
 



  

(1) A díszpolgári cím és „A Városért” Emlékérem /a továbbiakban: elismerések/ át-
adásának időpontjáról a Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt 
a testület éves munkatervének elfogadásakor. 

  
A Díszpolgári cím és „A Városért” Emlékérem átadására 2016 –ig  október 23-án ke-
rült sor, 2017-ben március 15-én történt meg a díjazás. 
 
A Képviselő-testület több mint 20 éves hagyománya, hogy a városi elismeréseket a 
választás évében nem ad ki. (2018. áprilisában országgyűlési képviselő választásra 
kerül sor.) 
 
A vonatkozó rendelkezés és a szokásjog értelmében a Tisztelt Képviselő-testületnek 
a munkaterv megalkotásakor döntenie kell a kitüntetések átadása időpontjáról is. 
 
Mindezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, alkossa meg munkatervét és 
döntsön az elismerések átadásának időpontjáról.  
 
 
………../2017. ( XI.23.)  
Tárgy: Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi munka-

terve és a városi kitüntetések átadása időpontjának meghatározása 
 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Képviselő-testület 
2018. évi munkatervéről és a városi kitüntetések átadása időpontjának meghatáro-
zásáról szóló előterjesztést  
 

1. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. évi munkaterv-
ét a melléklet szerint jóváhagyja. 

 
2. Felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a munkaterv érdekelteknek történő 

kiadásáról. 
 

3. A  díszpolgári cím és „A Városért” Emlékérem átadásának időpontja : 
2018. március 15. 

 
A határozatról értesítést kap: 
1. Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
2. Az érintettek 

  
 
Szentes, 2017. november 8. 
 
 
          Szirbik Imre 



A Képviselő-testület 
2018. évi munkaterve 

 
 
Január  25.  
 
A város különböző részein lévő telkek, ingatlanok értékeinek meghatározása, a lejárt 
értékesítési árak újbóli meghatározása  
Előkészítésért felelős: Műszaki Iroda 
 
A Szentesi Roma Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás 
felülvizsgálata 
Előkészítésért felelős: Jegyzői Iroda  
 
Tájékoztató a térség fekvőbeteg ellátásának helyzetéről 
Előkészítésért felelős: Szociális Iroda  
 
A Díszpolgári cím és a Szentes városért emlékérem odaítélése 
Előkészítésért felelős: Előkészítő Bizottság 
 
 
 
Február  22.  
 
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek megállapítása 
Előkészítésért felelős: Számviteli és Tervezési Iroda  
 
Az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének megalkotása  
Előkészítésért felelős: Számviteli és Tervezési Iroda  
 
Az indítható óvodai csoportok feltételeinek, valamint az óvodai beíratás időpontjának 
meghatározása  
Előkészítésért felelős: Polgármesteri Iroda  
 
 
 
Március  29. 

 
Szentes város közrendjéről és közbiztonságáról szóló 2017. évi beszámoló  
Előkészítésért felelős: Rendőrkapitányság, Jegyzői Iroda 
 
Tájékoztató a Szentesi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017-ben végzett 
munkájáról 
Előkészítésért felelős: Tűzoltó-parancsnokság 
 
A szociális intézmények térítési díjainak áttekintése  
Előkészítésért felelős: Szociális Iroda 
 
 



  

 
 
 
 
 
Április  26. 
 
Vagyonrendelet módosítása 
Előkészítésért felelős: Műszaki Iroda 
 
A Mátéffy –Burg féle „Gólyás –ház” üzemeltetésére kiírt pályázat bírálata 
Előkészítésért felelős: Polgármesteri Iroda 
 
 
 
 
 
 
 
 
Május  24. 
 
 
Az Önkormányzat 2017. évi zárszámadási rendelete   
Előkészítésért felelős: Számviteli és Tervezési Iroda  
 
A 2017. évben végzett belső ellenőrzésekről szóló jelentés 
Előkészítésért felelős: Belső ellenőr 
 
Önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok éves beszámolója 
Előkészítésért felelős: Jegyzői Iroda 
 
Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról 
Előkészítésért felelős: Szociális Iroda 
 
A 2018/2019 nevelési évben indítható óvodai csoportok számának, valamint hozzá 
kapcsolódó pedagógus, a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak és 
a technikai létszám meghatározása 
Előkészítésért felelős: Polgármesteri Iroda  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
Június  28. 
 
Helyi Esélyegyenlőségi Program 
Előkészítésért felelős: Polgármesteri Iroda  
 
Dr. Csergő Károly emlékéért díj odaítélése 
Előkészítésért felelős: Jogi Bizottság  
 
 
 
 
Július-augusztus  
Tanácskozási szünet  
 
 

 
Szeptember  20. 
 
Tájékoztató az Önkormányzat 2018. I. félévi gazdálkodásáról    
Előkészítésért felelős: Számviteli és Tervezési Iroda 
 
Tájékoztató Szentes város ár- és belvízvédelmi helyzetéről 
Előkészítésért felelős: Műszaki Iroda  
 
Local Agenda 21 – Fenntartható fejlődés Helyi Programjának felülvizsgálata 
Előkészítésért felelős: Műszaki Iroda  

 
 
 
 

 
Október  18 .  
 
Beszámoló a Városrendezési, -fejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság munkájáról 
Előkészítésért felelős: Városrendezési, -fejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság 
 
 
Intézmények 2019. évi szolgáltatási díjainak megállapítása      
Előkészítésért felelős: SZIGSZ 

 
 

A gyermekétkeztetés térítési díjainak áttekintése 
Előkészítésért felelős: Szociális Iroda 
 

 
 
 
 



  

 
 
 
 
 

November  22. 
 
KÖZMEGHALLGATÁS 
 
A  Képviselő-testület 2019. évi munkaterve  
Előkészítésért felelős: Jegyzői Iroda 
 
Helyi adórendeletek módosítása 
Előkészítésért felelős: Adóiroda 
 
A közterületek és közterület jellegű területek használati díjának felülvizsgálata  
Előkészítésért felelős: Műszaki Iroda 
 
 
 
 
 
 
 
December  20. 
 
Az önkormányzat 2019. évi átmeneti költségvetési rendeletének megalkotása  
Előkészítésért felelős: Számviteli és Tervezési Iroda  
 
A 2019. évi belsőellenőrzési terv jóváhagyása 
Előkészítésért felelős: Belső ellenőr 
 
Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2019. évi üzleti tervének 
jóváhagyása   
Előkészítésért felelős: Jegyzői Iroda 
 
 



 


