PÉNZÜGYI, FEJLESZTÉSI ÉS
KÖZBIZTONSÁGI BIZOTTSÁG
2018. ÉVI
MUNKATERVE

Január 22.
Zárt ülés:
A 2018. évi kitüntetések adományozásáról



Nyílt ülés:












Tájékoztató a város aktuális közbiztonsági helyzetéről
A Bizottság 2018. évi munkatervéről
A Bizottság 2018. évi ellenőrzési programjára javaslattétel, és az abban meghatározott
feladatok felelőseinek és határidejének kijelölése
Ercsi Város Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzatok közötti
megállapodások felülvizsgálata
Győri Máté polgármester előző évi, igénybe vett szabadsága mértékének megállapítása
Győri Máté polgármester 2018. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyása
A polgármesteri cafetéria-juttatás meghatározásáról
Ercsi Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása
Tájékoztató az Ercsi város közszolgálati műsorainak gyártásáról
A Közbiztonsági koncepció felülvizsgálatáról és az éves intézkedési terv elfogadásáról
Egyebek

Február 8.










Tájékoztató a város aktuális közbiztonsági helyzetéről
Tájékoztató a vagyonnyilatkozatok benyújtásáról
A 2018. évi költségvetési rendelet elfogadásáról
Ercsi Város Önkormányzat bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható
összegéről
Az önkormányzati bérlakások állapotáról
Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről és az adóztatásról
Civil szervezetek és egyesületek 2017. évi elszámolásának ellenőrzéséről készült
jelentés
Egyebek

Március 19.






Tájékoztató a város aktuális közbiztonsági helyzetéről
Ercsi Város Önkormányzat 2018. évi közbeszerezési terve elfogadásáról
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatással összefüggésben a közszolgáltató által készített éves
költségelszámolás megtárgyalása
Egyebek

Április 12.










Tájékoztató a város aktuális közbiztonsági helyzetéről
A 2017. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról
Vagyonkimutatás a vagyonállapotról
A 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáról
Beszámoló az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit
Kft. szakellátási és gazdálkodási tevékenységéről
Beszámoló az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. gazdálkodási tevékenységéről és
működéséről
Ercsi Város környezetének állapotáról szóló beszámoló elfogadásáról
A Vertikál Zrt., illetve a Dészolg Kft. tájékoztatója a hulladékgazdálkodással
kapcsolatos tevékenységéről
Egyebek

Május 17.





Tájékoztató Ercsi város közbiztonsági helyzetéről – a rendőrség és a polgári őrségek
tájékoztatói
Beszámoló a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról
A nyári gyermekétkeztetésről
Egyebek

Június 14.



Tájékoztató a város aktuális közbiztonsági helyzetéről
Egyebek

Augusztus 16.





Tájékoztató a város aktuális közbiztonsági helyzetéről
A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása
Tájékoztató az Ercsi város közszolgálati műsorainak gyártásáról
Egyebek

Szeptember 13.







Tájékoztató a város aktuális közbiztonsági helyzetéről
A Fejérvíz Zrt. beszámolója az Ercsiben végzett közszolgáltatási tevékenységéről
Beszámoló az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit
Kft. szakellátási és gazdálkodási tevékenységéről
Beszámoló az Ercsi Egészségügyi Központ alapellátási tevékenységéről
Beszámoló az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft. gazdálkodási tevékenységéről és
működéséről
Egyebek

Október 18.









Tájékoztató a város aktuális közbiztonsági helyzetéről
Intézmények helyiségei bérleti díjának felülvizsgálata
A lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának felülvizsgálata
A közterület-használati díjak felülvizsgálata
A temetői díjak felülvizsgálata
A helyi adók felülvizsgálata
Az önkormányzat tulajdonában, résztulajdonában lévő gazdálkodó szervezeteknek a
szakmai és gazdálkodási tevékenységéről szóló beszámolói
Egyebek

November 15.










Tájékoztató a város aktuális közbiztonsági helyzetéről
Tájékoztató az önkormányzat által megbízott ügyvédek tevékenységéről és a peres
ügyekről
Tájékoztató az önkormányzat által megbízott közbeszerzési szakértő tevékenységéről
Tájékoztatató a polgármester éves munkájáról, jutalmának megállapítása
Az önkormányzat költségvetési, a költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének
bemutatására, értékelésére vonatkozó adatainak jogszabályban meghatározott körének
közzétételéről
Ercsi Város Önkormányzat évközi gazdálkodásáról, a költségvetési előirányzatok
alakulásáról és a költségvetési egyensúlyi helyzetéről készült tájékoztatóról
Az Ercsi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről
Egyebek

December 6.








Tájékoztató a város aktuális közbiztonsági helyzetéről
Tájékoztató a bizottság éves munkájáról
A Képviselő-testület 2019. évi munkatervére javaslattétel
A 2018. évi képviselői tájékoztatók elfogadásáról
A 2019. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalása
Az Ercsi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott, közszolgálati jogviszonyban álló
köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló rendelet megtárgyalása
Egyebek

