Melléklet a 391/2018.(XII.12.) KT-határozathoz: a Képviselő-testület 2019. évi Munkaterve - egységes szerkezetben a
16/2019.(I.30.) KT-határozat szerinti kiegészítésekkel, továbbá a 156/2019.(III.27.) KT-határozat és a 378/2019.(XI.6.) KThatározat szerinti módosításokkal,
Időpont

Napirend

Előterjesztés
előkészítője

Tárgyalja

KT elé
terjeszti

Leadási
határidő

HVI-vezető

-

polgármester

október
29.

Rendelet-alkotás az Önkormányzat
2019. évi költségvetésének III. sz.
módosításáról

Pénzügyi és
adóügyi
osztályvezető

PJB

polgármester

október 1.

Tájékoztató az érvényben lévő
önkormányzati szerződések előzetes
felülvizsgálatáról

Pénzügyi és
adóügyi
osztályvezető

PJB

polgármester

október 1.

A Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft.
2020. évi Üzleti tervének elfogadása

ügyvezető
igazgató

PJB, EEB

polgármester

szept. 24.

Közbeszerzési VAGY versenyeztetési
eljárás indítása a Fóti Hírnök 2020.
februártól történő kiadására?!

Jogi és Koord.
Osztályvezető

PJB

polgármester

október 1.

Tájékoztató az Önkormányzata 2019.
évi költségvetésének I-III.n.éves
teljesítéséről,( mérleggel), továbbá a
2020 évi költségvetés-tervezést
megalapozó költségvetési adatokról és
gazdálkodási jellemzőkről (ezen az
ülésnapon más napirendek nem
tárgyalhatóak!):

Pénzügyi és
adóügyi
osztályvezető

PJB, EEB

polgármester

október
29.

1.Rendelet-alkotás a 2020. igazgatási
szünet időpontjairól, illetménykiegészítéséről és bankszámlahozzájárulásuk mértékéről, továbbá
a közszolgálati tisztviselők 2020 évi
helyi illetményalapjáról

Jogi és Koord.
Osztályvezető

PJB, EEB

polgármester

október
29.

2. Bérleti, vagyonhasznosítási
szerződések szükség szerinti
meghosszabbítása (ha KT-hatáskör)

Városfejlesztési
és -üzemeltetési
osztályvezető

PJB, EEB

polgármester

október
22!

3. Közterület-foglalás díjtételeinek
felülvizsgálata, szükség szerinti
módosítása (a KÖH módosításra
irányuló javaslata esetén napirend!!)
4. Helyi kötelező közszolgáltatások
díjtételeinek módosítása a 2020. évtől
(folyékony hulladék-szállítás)

Hatósági és
ügyfél-szolgálati
osztályvezető

PJB, EEB

polgármester

október
22!

Hatósági és
ügyfél-szolgálati
osztályvezető

PJB, EEB

polgármester

október
22!

5. A szociális és egészségügyi
ellátásokról szóló helyi rendeletek
szükség szerinti aktualizálása

Hatósági és
ügyfél-szolgálati
osztályvezető

PJB, EEB

polgármester

október
22!

Az új Képviselő-testület
ünnepi alakuló ülése

Október 31.??
November 6.

Megjegyzés

(Mötv. szerinti napirendekkel:)





Október 30.
November 13.

Polgármester illetményének
megállapítása,
Alpolgármester/ek megválasztása,
javadalmazásának megállapítása
a Testület állandó bizottságai (min.
PB) tagjainak megválasztása
SZMSZ felülvizsgálata, vagy
újraalkotása
Éves Munkaterv aktualizálása

(beszállítói lista kontrollja – s annak
részeként döntés a 2019 végén lejáró
szerződések szerinti feladatellátások jövőjéről!)

November 20.

Közreműködő:
Városfejlesztési és
üzemeltetési ov.

Könyvvizsgálói
vélemény,
Közalkalmazotti
Érdekegyeztető
Tanács, valamint
helyi roma
nemzetiségi
önkormányzat

Törvénymódosítások
függvényében!
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Időpont

Napirend

Előterjesztés
előkészítője

Tárgyalja

KT elé
terjeszti

Leadási
határidő

Megjegyzés

6. Döntés a Fóti Közművelődési
Központ 2020. évi Munkatervéről

FKKK-igazgató

PJB, EEB

október
22!

(terembérleti díjakra
tett javaslatokkal!)

Hatósági és
ügyfél-szolgálati
osztályvezető

PJB, EEB

polgármester
polgármester

7. A köztemetőkről és a temetkezés
rendjéről szóló helyi rendelet 2020. évi
díjtételeinek meghatározása
8. Tájékoztató az adókivetés és behajtás tapasztalatairól, továbbá: a
helyi adórendelet szerinti
adómértékek, továbbá talajterhelési
díjak felülvizsgálata és szükség szerinti
módosítása (rendelet-alkotás)

Adóhatósági
szakreferens

PJB

jegyző

október
29.

9. Döntés Fót Város 2020. évi
rendezvénytervéről

Jogi és
koordinációs
osztályvezető

PJB, EEB

polgármester

október
22!

Városfejlesztési
és -üzemeltetési
osztályvezető

PJB, EEB

polgármester

október
22!

15/2019.(I.30.) KThatározat alapján

Beszámoló a Fóti Közszolgáltató
Nonprofit Kft. Éves Üzleti tervének
2019. III. negyedévi teljesítéséről

Kft. ügyvezetője

PJB, EEB

polgármester

október
22!

264/2017.(VI.21.)
KT-határozat szerint!

Döntés a közbeszerzési tanácsadási
feladatok jövőbeni ellátására szóló
versenyeztetési eljárás indításáról

Városfejlesztési
és -üzemeltetési
osztályvezető

PJB, EEB

polgármester

október
22!

A hatályos
Szerződés
2020.III.31-én lejár!

Fóti Települési Értéktár Bizottság
költségvetés-átcsoportosítási kérelme
(tételes bútorlista és szakértői
értékbecslés megléte esetén!)

Jogi és Koord.
Osztályvezető

PJB, EEB

polgármester

október
22.

361/2019.(IX.25.)
KT-határozat
alapján

10. A 2018-2020. évi részletes út- és
járdaépítési (felújítási) ütemtervek
felülvizsgálata és a 2020. évi
tervezési ütemterv véglegesítése

november 27.
(18 órától)
December 11.

október
22!

Meghirdetés a XI.-i
lapszámban!!

2019. évi KÖZMEGHALLGATÁS
Rendelet-alkotás az Önkormányzat
2020. évi átmeneti gazdálkodásáról

Pénzügyi és
adóügyi
osztályvezető

PJB, EEB

polgármester

november
19.

Döntés Fót Város Önkormányzat 2020.
évi belső ellenőrzési tervének
jóváhagyásáról

Jegyző

PJB, EEB

polgármester

november
19.

Döntés a Város új honlapja
fejlesztőjének kiválasztását célzó
versenyeztetési eljárás kiírásáról
(jogutód Testület figyelmébe ajánlott
188/2019.sz. előterjesztés!!)

Jogi és
Koordinációs
Osztály

PJB, EEB

polgármester

november
19.

267/2019.(VI.19.)
KT-határozat
szerinti napirend

Döntés a 2020. január 1. – 2021.
december 31. időszakra szóló Szociális
Szolgáltatástervezési Koncepció
elfogadásáról

Hatósági és
ügyfélszolgálati
osztályvezető

PJB, EEB

polgármester

november
19.

A jelenlegi, 2 éves
időszakra vonatkozó
Koncepció 2019.
XII.31. napjáig szól.

Beszámoló Fót Város
Önkormányzatának nemzetközi
kapcsolatairól

Jogi és
koordinációs
osztályvezető

PJB, EEB

polgármester

november
19.

Döntés főépítési feladatkör 2020.IV.1től történő ellátására szóló pályázat
kiírásáról

Jogi és
koordinációs
osztályvezető

PJB, EEB

polgármester

november
19.

(A 2019. IV.1-től 1
évre kinevezett
főépítész
megbízatása
2020.III.31-én lejár!)
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Időpont

Május 22.
Szeptember 25.

Napirend

Előterjesztés
előkészítője

Tárgyalja

KT elé
terjeszti

Leadási
határidő

Megjegyzés

Integrált Városfejlesztési Stratégia
felülvizsgálata alapján a módosításával
kapcsolatos feladatok meghatározása

főépítész

PJB, EEB

polgármester

november
19.

151/2019.(III.27.)
KT-határozat
alapján esedékes!

Döntés a Képviselő-testület 2020. évi
Munkatervéről (benne a 2020. évi
jogalkotási feladatokkal)

Jegyző

PJB, EEB

polgármester

november
19.

X.31.-ig kért, és
XI.15.-ig benyújtható
javaslatok szerint!

Döntés a Városháza
Tanulmánytervének készítésére
(2018. XII-i 2019. III.-i KT-döntéssel)
kiírt pályázatra beérkezett
tanulmánytervekről

főépítész

PJB, EEB

polgármester

január 30.

Gazdasági Program
Megvalósítási Terve
1.3.6.1. pontja
szerint – és a
96/2018.(III.28.) KThat. 5./ pontja szerit
módosított
tartalommal!

augusztus
27.

A 200/2018.(VI.20.) KT-határozattal
2019. áprilisi rendes ülésre
átütemezve - onnan PJB-elnök és
Tanácsnok javaslatára előbb II.-ra
előrehozva, majd Alpolgármester
észrevételére későbbre ütemezve!

Május 22.
Szeptember 25.

(XII.13. =

Döntés a Városháza építési
engedélyezési és kivitel terveinek
elkészítésére szóló pályáztatási eljárás
megindításáról (ajánlattételi felhívásról),
felhatalmazva a Polgármestert a
nyertes pályázóval történő
szerződéskötésre - 2019.VIII.30-i
alapkőletétellel számolva! (PJB-elnök
és Tanácsnok javaslatára áprilisra
ütemezve, de Alpolgármester jelzése
szerint csak HÉSZ-elfogadás után
lehetséges a Tanulmányterv
készíttetése, így 1 hónappal
későbbre ütemezve e napirend is!

április 30.

november
19.

A TSZT és HÉSZ
megalkotásának
további 3 hónapos
késedelme miatt IXre, majd ONNAN
XII-re húzódó
napirend
főépítész

PJB, EEB

polgármester

március
26.
április 30.
augusztus
27.
november
19.

96/2018.(III.28.) KThatározat 5./ pontja
szerint kiegészítés! A
200/2018.(VI.20.)
KT-határozattal
2019. áprilisi rendes
ülésre halasztva majd a 2019. évi
Munkaterv
elfogadásával
májusra!
A TSZT és HÉSZ
megalkotásának
további 3 hónapos
késedelme miatt IXre, majd ONNAN
XII-re húzódó
napirend

Ünnepélyes (közös) évzárás lehetősége?!

12.00 órától

TÉLI ÜLÉSSZÜNET 2019. december 20.-2020. január 20. között (SZMSZ szerint)
2019. december 27-31. közötti 3 munkanapon a Fóti Közös Önkormányzati Hivatal – telefonügyeleti rendszert működtetve - zárva tart!
Az írásos anyagok (fenti Táblázat hatodik oszlopában feltüntetett) „leadási határideje” alapesetben a z Önkormányzat SZMSZ-e 3. sz. mellékletének
előírásaihoz igazodik: a határnapon 13.00 órakor koordinátori értekezlet ellenőrzi a következő képviselő-testületi ülés előkészítettségét.
(Ettől számított 72 órán belül az előterjesztéseket a Hivatal jegyzői referense postázza – a következő heti bizottsági ülések meghívóival együtt!)
A külső, azaz nem a Közös Önkormányzati Hivatal illetékes ügyintézői és vezetői által készített előterjesztés-tervezeteket legkésőbb a fentebbi (hivatali)
„leadási határidő” előtt egy héttel kell a hivatalhoz benyújtani, annak előzetes szakmai, pénzügyi-gazdasági és törvényességi ellenőrizhetősége
érdekében.
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