
Simontornya Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

2020. II. félévi 

MUNKATERVE 

 

Jóváhagyta a Képviselő-testület 65/2020. (VI.29.) számú határozata 

 

 

I. napirendi pont 

Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta hozott fontosabb döntésekről, 

intézkedésekről. 

Jelentés a lejárt határidejű önkormányzatok végrehajtásáról. 

Előadó: Torma József polgármester 

               Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyző 

 

Utolsó napirendi pont 

Egyebek: - képviselők bejelentései, interpellációi, kérdései; 

- a jegyzőnek a lakosságot és a képviselőket érintő fontosabb 

jogszabályokról szóló tájékoztatója; 

- önkormányzati hatósági ügyek fellebbezésének elbírálása (zárt ülés). 

 

 

 

 

2020. szeptember 28. (előkészítés határideje: szeptember 15.) 

 

2. Javaslat Simontornya Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletének 

módosítására 

előadó: polgármester 

előkészíti: közgaz.ov. 

véleményezi: pü.biz. 

 



3. Javaslat az önkormányzat csatlakozására a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához 

    előadó: polgármester 

    előkészíti: hatósági ov. 

    véleményezi: humpol.biz. 

 

4. Javaslat az önkormányzati bérlakások bérleti szerződéseinek felülvizsgálatára 

    előadó: polgármester 

    előkészíti: hatósági ov. 

    véleményezi: pü.biz. 

 

 

2020. október 13. (kedd) 17.00 óra 

KÖZMEGHALLGATÁS 

 

1. Beszámoló az önkormányzat 1 éves tevékenységéről 

 

 

2020. október 26. (előkészítés határideje: október 13.) 

 

2. Jegyzői beszámoló a Simontornyai Polgármesteri Hivatal 2020. évi 

tevékenységéről 

előadó: jegyző 

             előkészíti: jegyző 

             véleményezi: pü.biz. , humpol.biz. 

     

3. A Rendőrség 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

előadó: Mikoly Tibor őrsparancsnok 

 

4. Tájékoztató a Simontornyai Őszikék Szociális Szolgáltató Központban folyó 

szakmai munkáról 

            előadó: polgármester 

            előkészíti: közig. ov. 

            véleményezi: pü.biz.  



 

5. A Közfoglalkoztatás 2021. évi feladatai, célkitűzése 

             előadó: közfoglalkoztatás vezető 

             véleményezi: pü.biz. 

 

 

2020. november 30. (előkészítés határideje: november 16.) 

 

2. Beszámoló a helyi adózás rendjéről 

    előadó: jegyző 

    előkészíti: közgaz ov 

    véleményezi: pü.biz. 

 

3. A fiatal házasok első lakáshoz jutásának önkormányzati támogatásáról szóló 

kérelmek elbírálása 

     előadó: polgármester 

     előkészíti: hatósági ov. 

     véleményezi: humpol.biz. 

 

4. A Városüzemeltetési Kft. 2020. évi gazdálkodása, 2021. évi üzleti terve 

    előadó: Pásztor Krisztián ügyvezető 

    véleményezi: pü.biz. 

 

 

 

2020. december 14. (előkészítés határideje: december 4.) 

 

2. Javaslat Simontornya Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletének 

módosítására 

    előadó: polgármester 

    előkészíti: közgaz.ov. 

     véleményezi: pü.biz. 

 

 



4.  A temetői díjak felülvizsgálata 

      előadó: polgármester 

     előkészíti: jegyző 

     véleményezi: pü.biz. 

 

6. A nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodás éves felülvizsgálata 

előadó: polgármester 

előkészíti: jegyző 

véleményezi: humpol.biz. 

 

6. A Képviselő-testület 2021. I. félévi munkatervének meghatározása 

     előadó: polgármester 

     véleményezi: pü.biz., humpol.biz. 

 

 

  


