Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. évi munkaterve1

A munkaterv tartalmazza:
a)
b)
c)
d)

a képviselő-testületi ülések időpontját, napirendjeit;
a napirendek előadóit;
az írásbeli anyagok leadási határidejét;
az előterjesztéseket előzetesen véleményező bizottságok megnevezését.

A képviselő-testületi ülések állandó napirendi pontjai:
a) a képviselők interpellációi, kérdései, napirend utáni felszólalásai;
b) a polgármester beszámolója a két ülés között történt fontosabb eseményekről,
döntésekről;
c) bizottsági tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
Az üléseket a napirend megtárgyalására jogszabály által előírt határnapot megelőző csütörtökön
14:00 órai kezdettel kell megtartani a Polgármesteri Hivatal Dísztermében, a
közmeghallgatással egybekötött üléseket a Petőfi Művelődési Ház nagytermében.
Indokolt esetben a polgármester valamennyi képviselővel egyeztetve az elfogadottól eltérő
napon és időpontban is összehívhatja a Képviselő-testület soros ülését, a bizottsági tagokkal
egyeztetve a bizottságok ülését.
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Módosította: 145/2020. (X.29.) határozat.

1. ülés

Időpontja: 2020. február 13. – közmeghallgatással egybekötve

Napirend:

1./ Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megtárgyalása
Előadó: Gergely Zoltán polgármester
2./ Pályázati kiírás civil szervezetek támogatására
Előadó: Szerző Csaba alpolgármester
3./ Előkészítő bizottságok megválasztása a helyi és a szakmai elismerések
odaítélésére
Előadó: Gergely Zoltán polgármester
4./ A Városi Könyvtár beszámolójának és munkatervének jóváhagyása
Előadó: Paksi Csabáné igazgató
5./ A Petőfi Művelődési Ház beszámolójának és munkatervének jóváhagyása
Előadó: Ördög Józsefné igazgató
6./ Strand helyzetének felülvizsgálata (belépők, öltözők felújítása, fedett
medence megvalósítása, fejlesztések, turisztikai vonzerő), sportcsarnok
megépítésének lehetőségei a strand vonzáskörzetében
Előadó: Telek Pál, a Városgondnokság vezetője; Bakainé Magyari Melinda
műszaki irodavezető
7./ Gyógytorna szolgáltatás megvalósításának lehetőségei
Előadó: Gergely Zoltán polgármester
8./ Ügyfélszolgálati rendszer kiépítésének, működtetésének lehetőségei
Előadó: Dr. Gábris Emese jegyző
9./ Tájékoztató városbejárás lehetőségéről
Előadó: Pető Judit, pénzügyi és városfejlesztési bizottsági elnök

Az előterjesztések leadási határideje: 2020. január 29.
Az 1./ napirendi pontot előzetesen valamennyi bizottság megtárgyalja.
A 2./ napirendi pontot a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalja előzetesen.
A 4./-5./ napirendi pontokat az Oktatási, Sport és Ügyrendi Bizottság tárgyalja meg.
A 7./ napirendi pontot az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi, valamint a Pénzügyi
és Városfejlesztési Bizottság tárgyalja meg.

2. ülés
Időpontja: 2020. március 26.
Napirend:

1./ Beszámoló a település 2019. évi tűzvédelmi helyzetéről és a tűzvédelem
érdekében tett intézkedésekről
Előadó: Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság vezetője
2./ A Polgárőrség beszámolója a 2019. évi tevékenységéről, a hatékony
munkavégzéséhez szükséges teendőkről
Előadó: Vágó Albert Sándor, a Polgárőrség vezetője
3./ Tájékoztató a Jászárokszállási Városi Sportegyesület 2019. évi működéséről
Előadó: Papp Francisco egyesületi elnök
4./ Az Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Előadó: Gergely Zoltán polgármester
5./ Civil szervezetek támogatási pályázatainak elbírálása
Előadó: Szerző Csaba alpolgármester
6./ Utcák forgalomtechnikai felülvizsgálata, a gyalogos és a
gépjárműforgalom biztonságának javítása, szilárd burkolattal nem rendelkező
utcarészek aszfaltozása, járdák, csapadékvízelvezetés rendezése, az útjavítások
során kitermelt és a földutakra kihordott föld-kő elegyengetése a földutak
eredeti állapotának visszaállítása érdekében
Előadó: Gergely Zoltán polgármester
7./ Javaslat helyi kitüntetések odaítélésére – ZÁRT ÜLÉS
Előadó: Szerző Csaba alpolgármester

Az előterjesztések leadási határideje: 2020. március 11.
Az 5./-6./ napirendi pontokat előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság.

3. ülés

Időpontja: 2020. április 30.

A képviselő-testületi ülés a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.)
Korm.rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel elmaradt.

4. ülés

Időpontja: 2020. május 28.

A képviselő-testületi ülés a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.)
Korm.rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel elmaradt.

5. ülés

Időpontja: 2020. június 25.

A képviselő-testületi ülés a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.)
Korm.rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel elmaradt.

6. ülés

Időpontja: 2020. szeptember 10. – közmeghallgatással egybekötve
Napirend:

1./ A közrend, közbiztonság és a közlekedésbiztonság helyzete
Jászárokszálláson, különös tekintettel a helyi rendőrőrs működésének
kilátásaira
Előadó: Jászberényi Rendőrkapitányság vezetője
2./ Tájékoztató az őszi városbejárás eredményeiről, a bejárásokon felmerült
lakossági észrevételekről, igényekről
Előadó: Pető Judit, pénzügyi és városfejlesztési bizottsági elnök
3./ Közösségi programoknak helyt adó intézmények bővítésének, fejlesztésének
lehetőségei
Előadó: Bakainé Magyari Melinda műszaki irodavezető
4./ Tájékoztató jászárokszállási zöldterület-védnökségi pályázat lehetőségeiről
Előadó: Antal Péterné Szerző Ildikó képviselő

Az előterjesztések leadási határideje: 2020. augusztus 26.

7. ülés

Időpontja: 2020. október 29.
Napirend:

1./ Környezetvédelem, megújuló energiaforrások hasznosítása, a Gyöngyöspatak helyzete, fapótlások megvalósítása a földutak mentén, energiafa ültetés
program bevezetése
Előadó: Gergely Zoltán polgármester
2./ Döntés települési értéktár létrehozásáról
Előadó: dr. Szabó Andrea aljegyző
3./ A városközpontban az Invitelen kívüli más média szolgáltató kiszolgáló
lehetőségeinek vizsgálata
Előadó: Dr. Gábris Emese jegyző

Az előterjesztések leadási határideje: 2020. október 14.

A 2./-3./ napirendi pontokat előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési
Bizottság, valamint az Oktatási, Sport és Ügyrendi Bizottság.

8. ülés

Időpontja: 2020. december 03.
Napirend:

1./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2020. évi munkájáról, a törvényesség
helyzetéről
Előadó: Dr. Gábris Emese jegyző
2./ A Képviselő-testület 2021. évi munkatervének megtárgyalása
Előadó: Gergely Zoltán polgármester
3./ Az Önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
Előadó: Dr. Gábris Emese jegyző

Az előterjesztések leadási határideje: 2020. november 18.
Az 1./-3./ napirendi pontokat előzetesen megtárgyalja az Oktatási, Sport és Ügyrendi
Bizottság.
A 3./ napirendi pontot előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság.

