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Szigetmonostor Község Ügyrendi, Kommunikációs és Közlekedési Bizottságának 

munkaterve 2022. évre. 

 

Állandó napirendi pontok:   

Kompok, révek állapota. szerződések áttekintése, hiányosságok pótlása, javaslatok 

módosításra. 

M 0.-ás híddal kapcsolatos „kishíd” információk. 

          Közutak, közterek, járdák állapota, fejlesztési feladatok és lehetőségek  

           

     Időpont                             Tervezett napirend Megjegyzés 

Január 1. Kisokos második kiadás (online) előkészítése. 

Az érintett fejezetek írói vezessék át a 

jogszabályi változásokat, menetrend 

változásokat stb. 

2. Ütemterv meghatározása külső szervezetekkel 

történő kapcsolatfelvétel tárgyában. (minden 

hónapban legyen élő kapcsolatfelvétel egy-egy 

szervezettel, ütemezés szerint) 

3. Javaslat a 2022.-évi helyi kitüntetésekre. 

4. Környezetvédelmi terv teljesülésének 

helyzete, a kezdeti lépések értékelése 

KT m.tervébe 

javasoljuk 

Február 1. 

 

A képviselő testület vagyonnyilatkozatának átvétele, 

dokumentálása. 
zárt ülés 

Február 1. Közlekedési infrastruktúra fejlesztés tárgyévi 

feladatai: úthálózat fejlesztés, járda építés, 

kerékpár út fejlesztés lehetőségei 2022-ben.  

2. Közterületek fejlesztésének éves 

koncepciójának kidolgozása (milyen 

állapotban vannak, hol vannak sürgős felújítási 

feladatok) Pl: horányi piactér faszerkezetének 

festése esedékes 

 

KT m.tervébe 

javasoljuk 

Március   1. A település 2022. évi rendezvényterve. Különös 

tekintettel a nagy rendezvényekre, fesztiválokra. 

2.Útjaink, tereink közvilágítása, az elvégzett 

részleges fejlesztés értékelése. 

KT m.tervébe 

javasoljuk 

Április  

 
1. A „fogadó helyek”, kompok, bevezető utak 

állapotának javítása, virágosítás, nyári szigettakarítás, 

falukép javítás. Közterület karbantartás 

2. Klímapark jelenlegi helyzete, költségvetése, 

eszközeinek leltározása, futó programok, fejlesztési 

lehetőségek. 

 

Civil szervezetek 
KT m.tervébe 

javasoljuk 

Május 1. Ügykörünkbe tartozó állandó szerződések 

áttekintése, hiányosságok pótlása, javaslatok 

módosításra. 

a. Kompok, révek 
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b. Útkarbantartás, síkosság mentesítés 

c. Közterület karbantartás 

d. Közvilágítás karbantartás 

e. Kommunikációs tevékenység 

2. A kidolgozott kommunikációs stratégia          

megvalósulásának, hatékonyságának vizsgálata. A 

kommunikációs szakember munkájának 

értékelése. 

Június 1. Az ÜKKB éves tevékenysége. Felkészülés 

a közmeghallgatásra. 

2. Környezetvédelmi terv végrehajtásának 

áttekintése 

KT m.tervébe 

javasoljuk 

Augusztus 

 
Beszámoló a közmeghallgatáson  

Szeptember Utaink állapotának felmérése, különös tekintettel, a 

közelgő téli közlekedés sajátosságaira. Javaslattétel a 

sürgető javításokra, felújításra. 

 

KT m.tervébe 

javasoljuk 

Október  

 

1. A közvilágítással kapcsolatos eredmények,illetve 

elvégezendő feladatok tárgyalása, javaslattétel.  

 

 

November  1. Felkészülés  a téli közlekedést segítő  szerződés 

kötésre és a jövő évi munkatervre. 

2. Beszámoló az ÜKKB éves munkájáról, 

terveinek megvalósulásáról, eredményeiről. 

KT m.tervébe 

javasoljuk 

December Az ÜKKB 2023. évi munkatervének elfogadása  

 

 

 

 


