
Előterjesztés száma:

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület

2022. évjúnius hónap 29. napján tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés tárgya: A Képviselő-testület 2022, évi II. féléves munkaterve

Osszeállító:

Név Tisztség

Tárgyalja:

Javasolt meghívott:

Aláírás

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! nem szüksé2es*.

Az előterjesztés zárt kezelését kérjük! nem kériük*.

dr. Bécs-Kónya Zsuzsanna JTPjogtanácsos

Egyeztetve (Polgármesteri Hivatal):

Név Tisztség Aláírás

Az előterjesztés összhangban van a jogszabályokkal:

Név Tisztség Aláírás

Somogyiné dr. Szatmári Nóra JTP főosztályvezető-helyettes L
dr. Kóródi-Juhász Zsolt JTP főosztályvezető

Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte:

Név Tisztség Aláírás

Buzás Lászlóné GFO főosztályvezető, <Q.i- w—_..

Jegyzői törvényességi ellenőrzés:

Név Tisztség Aláírás

dr. Ronyeez Róbert jegyző

Tájékoztatva:

Név Tisztség Aláírás

Kassai Dániel tanácsnok

Előterjesztő:

Név Tisztség Aláírás

Szaniszló Sándor polgármester
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nyilvános ülés / zárt ülés*

Mötv. 46. (2) bekezdés a) 46. (2) bekezdés b) 46. (2) bekezdés c)

eyszerű többség / minősített többség*

Kt. SZMSZ 49. (1-16.)
egyéb jogszabály

hatáskör ogalapja

Kt. SZMSZ 17. * (1) bekezdése
egyéb jogszabáIy

megfeleló’ rész (Ildi! úzandó

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII. 20.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kt.SzMSz.) 17. (1) bekezdése alapján a Képviselő
testület féléves munkaterv szerint dolgozik, amit a testület egyszerű szótöbbséggel fogad cl. A
következő félévre irányadó munkatervet a naptári évjanuár első napjáig ésjúlius első napjáig
cl kelt fogadni.

A Kt.SzMSz. 13. * (2) bekezdése szerint a Képviselő-testület rendes üléseit a munkaterv szerint
tartja az előre meghatározott hónapban.
A munkaterv összeállításához beérkezettjavaslatok Cím szerint beépítésre kerültek a Képviselő
testület munkatervébe. az összeállítás a Kt.SzMSz. 17. *-ában előírt követelményekre
figyelemmel készült.

Kérem a fentiek alapján a tisztelt Képviselő-testületet. hogy az alábbi határozati javaslatot
szíveskedjen ellbgadni.

Határozati javaslat:

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-
testülete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII. 20.)
önkormányzati rendelet 17. * (1) bekezdése alapján az előterjesztés 1. számú melléklete szerint
elfogadja a Képviselő-testület 2022. évi II. féléves munkatervét.

Határidő: 2022. június 29. -.

Felelos polgaimester ‚“L

Budapest, 2022 JuN 26 (
.

Szaniszó Sándor

*
po1űrmester

Melléklet:
- 1. számú: 2022. évi II. féléves munkaterv javaslat
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Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testülete 2022.

évi II. féléves munkaterve

Cím Előterjesztő Összeállitó Bizottság
Zárt/

nyilvános
Szeptember

Szaniszló Valamennyi
Rendeletalkotás az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 29/202 I.

Sándor (iF() bizottság és nyilvános
(XII 11) önkormányzati rendelet módosításáról

polgarmester PVO

Rendeletalkolás a Közterület-felügyelet szervezetéról és feladatairól szóló 37/20 12 Makai Tibor
Hl:o TÜK nyilvános

(VII. 12.) önkormányzali rendelel módosításáról alpolgármester

Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélvezésével kapcsolatos Kórös Péter T(JL. TFFB.1:1:1:
.. nyilvános

eljárásról szóló 28/2001 (VII I ) onkormányzati rendelet módosításáról alpolgármester ‘FLJK

Rendeletalkotás a helyi környezet védelméról, a közterületek. ingatlanok, település
Petroai László

tisztaságáról ésa fákédelmérölszóló28/20l2 (VL 07) önkormányzati rendelet FFF TFFB. TUK nyilvános
alpolgármester

niódositásáról

Rendeletalkotás a helyt építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési Szaniszló

feltételetröl és eljárási szabályairól szóló 70/20 12. (Xli. 20.) önkormányzati Sándor FFI ‘l’FFB. TŰK nyilvános

rendelet módosításáról polgármester

Szaníszló
Rendeletalkotás a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló 7/20 IS. LSZB. PEB.

Sándor I ISZE .. nyilvános
(II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról . TUK. ll.B

polgannester

Szaniszló
Rendeletalkotás az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakitásáról szóló

Sándor PJF TŰK. ESZB nyilvános
59/2005. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

polgarmester

Szaniszló

Alapellátást nyújtó háziorvosokkal kapcsolatos döntés Sándor PJF ESZB nyilvános

polgármester
Szaniszló

Döntés a Sorsa Hungarica ösztöndíj pályázathoz való csatlakozásról Sándor HSZF ESZS nyilvános

polgármester

Szaniszló
Beszámoló a 2021-2026. közötti idószakra vonatkozó Itelyi Esélyegvenlóségi

Sándor HSZF ESZB. ILB nyilvános
Program intézkedést tervében meghatározott feladalok megvalósttlásáról

polgármester

Kórös Péter
Beruházási alapokmán elfogadása FFF TFFB. TUL nyilvános

alpolgármester

Szantszló
Döntés településrendezést eszköz módosításáról (19/2022. (111.3.) KT határozat
.

.. Sándor FFF ‘lH:B nyilvános
alapi an)

polgármester

Kórös Péter
Döntés térítésmentes helyiség használatról - Szent László plébánia ‚ FFF TUI. nyilvános

alpolgarmester

Adományozást megállapodás megkötése a Fóvárosi Katasztrófavédelmi Makai Tibor
HFO PEB nyilvános

Igazgatósággal alpolgármester

Somodv László OKSINB.
A XVIII kerületi Értéktár Bizottságba új tag választása TKF nyilvános

alpolgarmester PVO
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vel

Retidelelalkot/is az oiikoriiiánvzai koziazeatási tertilelén lévő hel I kizutak

útosztályha mort,lásáról és azok nem közlekedési célú génvhevételérdl szt,ló
Koro Peta

FFF TFFR. Tt K n ilváiitis
- ..... alpolgarmester

25,20 Ij X 14 ) onkonnanvzati rendelet niodositasarol
Szaniszló

Rendelcialkolás a teleptiléskép védelméről Sandor F[l TFFB. TUK nyilvános
polgármester

Rciidclclalkniás a teleptilésfejlesztéssel. iclepülésrendezéssel és telepuléskép- Szaniszló

énciis esiléscl isszeliigoö partnerségi egyeztetés hel szabalsairól 5761(1 Sándor FFF lrrí T(K nyilvános

21 2<117 (IX 12 I önkonnánzati rendelet módositásáról polgármesier

Reiidelclalk iliás ii önkorniánvzat közmúvelödési feladatairól
- a hel\ . -

...
- Somody Laszlo . IJKSIXB.

kiszmne elodesi ie eken seg lamocatasarol szolo 6:20 12. I XII 20 TKI nvilanos
- - -

-
alpolaarmester Tt K -

i n k i r ma n ‚ali rendelet niodos itas arci
Rendeleialkoiás a kertileti evházak. felekezetek. vallási kozössécek pénztigvi --

. . . :--. -
-

Soniod Laszlo . OKSINB
Ii mog ii ‚san ik reil d)ero I szolo ó 2004 (Xl I 2 I ) nnk orm an zal i ren de lel I KI-

- n’ ‚I’ nos
- -

alpolgarmesrer TIK
nin dos i tas aro I

Rendelcialkotás a ci’ il szer’ ezetek pénzügyi táninaatásúnak reiid)cről szóló Soniodv lászló - C )KS I N [3.
. - - -

TKF - - n,ilsanos
s i2t)04 <XII. 21.1 onkornianyzati rendelet modositasarol alpolgarmester I L K

iasaslattétel a, Onktirmanvzat tulajdonában álló gazdasagi társasagok Nagy Károly

Javadalniazási Sz-ahálvzataira (172/2022. (V. 26.) KT liataro,at alapJául PEB elnök
PLB nilanos

. . . . Körös Péter
I3ertiliazasi alapokmanv eltogadasa . FFF TFFB. TLL nvilvanos

alpnlgarmcstcr -

.. . - . Fehér Gábor Fehér Gábor
A szocialis ugvekert lelelos tanaesnok 2022. cvi nitinkaterve . uvilvanos

tanacsnok (anacsnok

. . - - . . . . . . Ferencz István Ferenez István
A gazdasagi- es varosstrategiai koordinacins tanaesnok 2022. cvi niiinkalerve - nvilvanos

tanaesnok Ianacsnnk
A teslsérvárosi és nemzetközi kapesolatokérl felelős tanácsnok beszámolója 2022. Makai Tibor Makai Tibor

. . . . .
nvilvanos

cvi iitnika I arol alpolgarniesler alpolgarmester

December
Szaniszlö VaIamenn i

Rendeletalkolás ii Onkormánzai 2023. évi küItségeiéséről Sándor GFO bizniiság és n it’ános

polgármester PVO

R entle!eial nlás a7 Iinknrmánvzai ae onáról. a apvoni árg ak feleiti ttilai donosi Kóros Péter
. . . . - .. . . . - . - . . .

. FFF ILL. lt.K nilvaiios
ogok g’ akorlasarol szolo I a’21J Ia. < V 31 i onkornianv,ati rendeLi niodositasarol alpolgantiester -

A HRFK XVIII kcrüleiiRendórkapitánsáe támoealása 2023 ianuár I és 2023. Makai Tibor
-

. H[-O PEB nvilvanos
dceciiiher 31 kozolt alpolgarniester

Szaniszlö ViI anienn i

A Kcp iselő-lesltilei 2023. é i I féléves nitinkaterce Sándor JTP bizottság és n\ 1’ anos

polgármester PVÖ

. . . — . . . .
- Somodv László - - - . -

A Rudapei Fo, aros X\ II t kerulei I usagi konce1,ciojanak cl logadasa IK F OK 51 X G n\ 1’ mos
.

alpolganasester

. . . . . Körös Péter
Rertilia,asi alapoknian eltogadasa - FFF U l-S ILL n, il anos

. alpolgarmester

Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok g

!)tinlés a helyi kiltinietések -adnmánynzásáról a Szociális Mtinka na

Közmegh aIiaIás

November
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dr. RonveczReszámoló a lejárt határidejű képviseló-testületi határozatok végrehajtásáról JTP TŰK nyilvános
Róbert jegyző -

Petrovai László
Tájékoztató Pestszentlórinc-Pestszentirnre környezetvédelmi állapotáról FFF PVOTFFB nyilvános

alpolgármester

SzattiszlóSeszáijioló a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció végrehajtási ütetutervében
Sándor HSZF ILB. ESZB nyilvános

2022 évre neghatározott feladatok végrehajtásáról
polgarniester

Szantszló
OKS[NR.

Javaslatok 2023. é’ helyi kitüntetések odaitéléséról Sáttdor TKF zárt
TUK. F.SZB

polgármester
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