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Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét 
az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2007. (IV. 3.) 
önkormányzati rendelet (SZMSZ) 7. §-a alapján a következők szerint határozza meg: 
 

I. 
 

2013. év fő feladatai: 
 

Gazdálkodás 
 

• A változó finanszírozási rendszerben az önkormányzat működőképességét, likviditását  
biztosítani, a feladatfinanszírozás keretében a rendelkezésre álló forrásokat 
szabályszerűen és teljes körűen felhasználni; 

• pótlólagos támogatásokat, pályázati forrásokat a lehető legnagyobb mértékben 
igénybe venni; 

• az új pénzügyi-gazdálkodási rendszer (forrás) működtetéséből eredő hatékonyság 
kihasználása, minden tekintetben szabályszerű működés biztosítása.  

 
Településfejlesztés-üzemeltetés 
 

• A 2013. évben még rendelkezésre álló uniós forrásokra kiírt, elérhető pályázati 
felhívásokra pályázatok előkészítése, benyújtása, valamint felkészülés az Unió 
költségvetésének elfogadását követően a 2014-től kezdődő új programozási időszakra 
és pályázati lehetőségekre; 

• közterületek felújítási- és karbantartási rendszerének kidolgozása, a 2013-tól e célra 
rendelkezésre álló források felhasználása; 

• a város tulajdonában levő ingatlanok felújítási- és karbantartási rendszerének 
kidolgozása. Ingatlanokkal történő gazdálkodás kialakítása (értékesítés, hasznosítás); 

• árvízvédelmi projekt II. ütemének lebonyolítása; 
• Magyar utca projekt befejezése, projekt zárás, elszámolás; 
• „Egy mosoly a gyermekekért” projekt lebonyolítása, elszámolás; 
• közlekedési rend továbbfejlesztése; 
• Duna-parti napozó kialakítása (pályázati lehetőség függvényében); 
• Váci út 49. szám alatti ingatlan (csónakház) felújításának lebonyolítása; 
• egészségház akadálymentesítése, felújításának megvizsgálása; 
• Dézsma utca prés felállítása; 
• Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatának befejezése, rendelet elfogadása; 
• helyi védelem alatt álló, védett ingatlanok felújítására keret biztosítása, és abból 

támogatás nyújtása, valamint a 2009-ben bejegyeztetni elmulasztott védettség 
bejegyzésének pótlása. 

 
Oktatás, művelődés, sport, turizmus 

 
• közművelődés feltételeinek javítása; 
• iskola korszerűsítés (fűtési rendszer, nyílászárók) lehetőségeinek vizsgálata, pályázat 

benyújtása, lebonyolítás; 
• Elsővölgy utcai óvoda felújítás, bővítés projekt lebonyolítása (közbeszerzés során 

kivitelező kiválasztása, kivitelezés, elszámolás);  
• Kittenberger múzeum megvalósítása lehetőségének vizsgálata; 
• Duna-part környezetrendezésének folytatása pályázati előkészítéssel;  
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• helytörténeti gyűjtemény előkészítése, a funkciónak megfelelő épület kiválasztása, 
szükség szerint rekonstrukciója; 

• turisztikai vonzerő fejlesztése. 
 
Közbiztonság 
 

• negyedévente rendőrségi beszámoló a közbiztonsági helyzet alakulásáról, 
• önálló rendőrőrs kialakítása, vagy körzeti megbízotti csoport létesítése, 
• a polgárőrség működésének vizsgálata, támogatása. 

 
 
 

II. 
Ü l é s t e r v 

 
 

1.) A képviselő-testületi ülések állandó napirendjei: 
 
Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról, továbbá ennek keretében a nagyprojektekkel kapcsolatos 
változásokról, valamint az önkormányzat kintlévőségeiről, különösen a bérleti díjak, 
rezsiköltségek tekintetében. 
 
 

2.) Az egyes testületi ülések időpontja, és a javasolt napirendek 
 

2/1. 2013. január 28. 
 

a) 2013. évi költségvetési rendelet elfogadása 
Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztést előzetesen tárgyalja: Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság,  
 

b) Mosoly Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat intézményvezetői pályázat 
elbírálása 

Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztést előzetesen tárgyalja: humánügyi tanácsadó testület  

 
c) 2013. évi intézményi (közétkeztetés, könyvtár) térítési díjak meghatározása 

Előterjesztő: jegyző 
Előterjesztést előzetesen tárgyalja: Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
 

d) Rendőrséggel kapcsolatos feladatok áttekintése 
Előterjesztő: Szimon Attila képviselő 

 
e) Önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosításáról hozott döntések áttekintése, 
megerősítése vagy módosítása 

Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztést előzetesen tárgyalja: Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
 

f) Piac üzemeltetésével kapcsolatos döntés, közterület-használati díjak módosítása 
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Előterjesztő: jegyző 
Előterjesztést előzetesen tárgyalja: Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

 
2/2. 2013. február 25. 
 

a) Közétkeztetést ellátó intézmény, ill. gazdálkodó szervezet 2012. évi beszámolója, 
2013. évi tervei 

Előterjesztő: élelmezésvezető, iskolaigazgató  
Előterjesztést előzetesen tárgyalja: alpolgármester és humánügyi tanácsadó testület 
 

c) Művelődési ház és Könyvtár 2012. évi beszámolója, 2013. évi tervei 
Előterjesztő: intézményvezető  
Előterjesztést előzetesen tárgyalja: alpolgármester és humánügyi tanácsadó testület 

 
d) Védőnői Szolgálat 2012. évi beszámolója, 2013. évi tervei 

Előterjesztő: védőnők 
Előterjesztést előzetesen tárgyalja: alpolgármester és humánügyi tanácsadó testület 

 
e) Tájékoztató a képviselői vagyonnyilatkozatokról 

Előterjesztő: ÜÖSZB elnök 
Előterjesztést előzetesen tárgyalja: Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és 
Szavazatszámláló Bizottság 

 
f) 2013. évi közbeszerzési terv jóváhagyása 

Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztést előzetesen tárgyalja: Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
 
 

2/3. 2013. március 25. 
 

a) Közlekedési rend felülvizsgálata, parkolási rend tárgyalása, rendelet-módosítás 
elfogadása  

Előterjesztő: Városfejlesztési és városüzemeltetési csoportvezető 
Előterjesztést előzetesen tárgyalja: Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság    

  
b) Közterület felújítás, -építés tervezéséről, ütemezéséről döntés 

Előterjesztő: Városfejlesztési és városüzemeltetési csoportvezető 
Előterjesztést előzetesen tárgyalja: Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság    

 
c) Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata során szükséges döntések meghozatala 

Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztést előzetesen tárgyalja: Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  
      

d) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról 
Előterjesztő: jegyző 

 
e) A Gondozási Központ térítési díjai felülvizsgálata 

Előterjesztő: alpolgármester 
Előterjesztést előzetesen tárgyalja: humánügyi tanácsadó testület, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság    
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f) Napközi Otthonos Óvoda intézményvezetői pályázat kiírása 

Előterjesztő: jegyző 
 
 

2/4. 2013. április 29. 
 

 
b) Gondozási Központ 2012. évi beszámolója, 2013. évi tervei 

Előterjesztő: intézményvezető  
Előterjesztést előzetesen tárgyalja: alpolgármester és humánügyi tanácsadó testület 
 

c) Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi beszámolója, 2013. évi tervei 
Előterjesztő: intézményvezető  
Előterjesztést előzetesen tárgyalja: alpolgármester és humánügyi tanácsadó testület 
 

 c) Beszámoló a kistérségről, egyéb társulásokról és együttműködésekről 
Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztést előzetesen tárgyalja: alpolgármester és humánügyi tanácsadó testület 
 

d) 2012. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló beszámoló elfogadása 
Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztést előzetesen tárgyalja: Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
 

e) 2012. évi költségvetés zárszámadásáról szóló rendelet elfogadása 
Előterjesztő: polgármester  
Előterjesztést előzetesen tárgyalja: Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

                                        
f) Nagymaros Város Fejlesztéséért Közhasznú Alapítvány beszámolója 

Előterjesztő: kuratórium elnöke  
Előterjesztést előzetesen tárgyalja: Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

 
g) Beszámoló a 2013. évi nyári rendezvények előkészítéséről 

Előterjesztő: intézményvezető és stratégiai referens 
 
 

2/5. 2013. május 27. 
 

a) Váci Rendőrkapitányság Verőcei Rendőrőrse és a Dunai Vízirendészeti 
Rendőrkapitányság Nagymarosi Rendőrőrse beszámolója 

Előterjesztő: rendőrőrsök vezetői 
 

b) Városi kitüntetések adományozásáról döntés 
Előterjesztő: polgármester  
Előterjesztést előzetesen tárgyalja: alpolgármester és humánügyi tanácsadó testület 
 

c) Pest Megyei kitüntetésekre javaslattétel 
Előterjesztő: stratégiai referens  
Előterjesztést előzetesen tárgyalja: alpolgármester és humánügyi tanácsadó testület 
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d) Beszámoló a 2013. évi költségvetés I. negyedévi végrehajtásáról, költségvetési 
rendelet módosítása 

Előterjesztő: polgármester  
Előterjesztést előzetesen tárgyalja: Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  

 
e) Napközi Otthonos Óvoda intézményvezetői pályázat elbírálása 

Előterjesztő: jegyző 
 
2/6. 2013. szeptember 30. 
 

a) Tájékoztatás a helyi adóbevételek alakulásáról 
Előterjesztő: aljegyző 
Előterjesztést előzetesen tárgyalja: Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

 
b) Beszámoló a 2013. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről, költségvetési rendelet 
módosítása 

Előterjesztő: polgármester  
Előterjesztést előzetesen tárgyalja: Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  

 
c) Kiemelt rendezvények értékelése 

Előterjesztő: stratégiai referens 
Előterjesztést előzetesen tárgyalja: alpolgármester és humánügyi tanácsadó testület 
 

d) Döbrössy Mihályné beszámolója: Nagymarosi Krónika és Hősök Könyve  
Előterjesztő: Döbrössy Mihályné 
 

e) Bursa Hungarica ösztöndíjprogramhoz csatlakozás (kiírástól függően) 
Előterjesztő: jegyző 
Előterjesztést előzetesen tárgyalja: Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
 
 

2/7. 2013. október 28.           
 
a) Közmeghallgatás értékelése (időponttól függően) 

Előterjesztő: polgármester 
 

b) Napköziotthonos Óvoda beszámolója a 2012/2013. tanévről és 2013/2014-es tervek 
Előterjesztő: intézményvezető  
Előterjesztést előzetesen tárgyalja: alpolgármester és humánügyi tanácsadó testület 
 

c) Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat elbírálása (kiírás időpontjától függően) 
Előterjesztő: Hatósági csoportvezető  
Előterjesztést előzetesen tárgyalja: alpolgármester és humánügyi tanácsadó testület 
 

d) 2014. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 
Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztést előzetesen tárgyalja: Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
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2/8.  2013. november 25.   
 

a) Beszámoló a 2013. évi költségvetés háromnegyedévi végrehajtásáról, költségvetési 
rendelet módosítása  

Előterjesztő: polgármester  
Előterjesztést előzetesen tárgyalja: Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság  

                         
b) Arany János ösztöndíj programhoz csatlakozásról döntés (jelentkező esetében) 

Előterjesztő: alpolgármester 
Előterjesztést előzetesen tárgyalja: alpolgármester és humánügyi tanácsadó testület 
 

c) 2014. évi költségvetési koncepció elfogadása    
Előterjesztő: polgármester 
Előterjesztést előzetesen tárgyalja: Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
 

d) A Képviselő-testület 2014. évi munkatervének elfogadása 
Előterjesztő: jegyző  
Előterjesztést előzetesen tárgyalja: Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
 

f) 2014. évi eseménynaptár elfogadása 
Előterjesztő: intézményvezető, stratégiai referens 
Előterjesztést előzetesen tárgyalja: humánügyi tanácsadó testület, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság 

                             
g) Adórendelet áttekintése, esetleges módosítása 

Előterjesztő: aljegyző  
Előterjesztést előzetesen tárgyalja: Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 

 
 

A képviselő-testület üléseit – lehetőség szerint – minden hónap utolsó hétfőjén 15 órai 
kezdettel, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében tartja. 
 

3.) Közmeghallgatás 
 
A képviselő-testület a 2013. évi közmeghallgatást 2013. október 25-én vagy november 
22-én pénteken 18 órakor tartja.  
 
 
 
 

         Petrovics László sk.                                                    dr. Horváth Béla sk. 
polgármester                                                                     jegyző 


