Melléklet a …/2021.(XII.9.) KT-határozathoz:
a Képviselő-testület 2022. évi Munkaterve
Időpont

Napirend

Előterjesztés
előkészítője

Tárgyalja

KT elé
terjeszti

Benyújtási
határidő

Megjegyzés

Január 27.

A 2022. évi költségvetés tervezete (I.
verzió)

Pénzügyi
osztályvezető

minden
bizottság

polgármester

január 11.

Intézményvezetők
véleménye I.11-ig!

január 4.

1991. évi IV. tv. 8.§
(4) bekezdés szerint!

és egyidejűleg döntés:

Február 24.

-Az Önkormányzat 2022. évi
Közfoglalkoztatási Tervéről (és a 2021.
évi közfoglalkoztatás tapasztalatairól)

HR-referens

Döntés a 2020-2023. évi játszótérfejlesztési ütemtervből adódó 2022. évi
feladatokról, a játszótéri helyszínekről
és a költségvetési fedezetről

Műszaki
Osztályvezető

PB, HB,
TFKB

polgármester

január 4.

84/2020.(IX.3.) KThatározat szerint

A Székely Bertalan Művelődési Ház és
Könyvtár beszámolója a 2021. évi
Szolgáltatási tervében és
munkatervében meghatározott
közművelődési alapszolgáltatások és
feladatok megvalósulásáról – továbbá
javaslata a 2022. évi Szolgáltatási terve
és munkaterve tartalmára, valamint a
2022. évi terembérleti díjak
meghatározására

intézményvezető

HB, PB

polgármester

január 4.

13/2020.(VII.24.) ör.
6.§ (5)-(6)
bekezdései szerint!

Döntés a Polgármester 2022. évi
szabadságolási tervéről

HR-referens

ÜB

polgármester

január 4.

Kttv. 225/C.§ (2)
bekezdése szerint

Döntés a regisztrált helyi civil
szervezetek, önszerveződő
közösségek önkormányzati
támogatását célzó pályázat kiírásáról

HR-referens

ÜB, HB

polgármester

január 4.

helyi rendelet és
2022. évi előirányzat
szerint! (Majd
hirdetmény a II.-i
lapszámban?!)

Rendelet-tervezet a 2021. évi
költségvetés III. módosításáról

Pénzügyi
osztályvezető

PB

polgármester

január 25.

I. 20-ig leadott
intézményi
adatokkal!
Áht. 23.§ és 34. § (4)
bekezdés szerint

%

Rendelet-tervezet az önkormányzati
személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátások térítési díjainak
szabályozásáról

(Anyakönyv-vez,
hagyatéki és)
szociális
ügyintéző

HB, PB

polgármester

január 25.

Az étkezési térítési díjakról szóló
helyi rendelet 2022. évi díjtételeinek
meghatározása (ha szükséges!)

Pénzügyi
ügyintéző

HB, PB

polgármester

január 25.

Szoc. tv. 115.§ (1)
bekezdése szerint

Rendelet-tervezet az Önkormányzat
2022. évi költségvetéséről (II. verzió)
(A Rendelet önálló melléklete legyen a
tárgyévi Vagyonfejlesztési Terv!?)

Pénzügyi
osztályvezető

PB

polgármester

február 8.

Áht. 24.§ (3) bek.,
109.§ (6) bek. és
368/2011.(XII.31.)
Korm.r. 27.§ szerint!

Szabadi Attila e.v. 2021. II. félévi
beszámolója a Szadáról készített
műsorszámok időpontjairól, tartalmáról
és témáiról

Szolgáltató

HB, PB

polgármester

január 20.

Szolgáltatási
szerződés 2.5.
pontja szerint

Beszámoló a 2021. évben
önkormányzati támogatásban
részesített személyek, szervezetek és
intézmények támogatási összegeinek
felhasználásáról

HR-referens

PB, HB

polgármester

február 8.

A 2/2021.(I.28.) ör.
9.§ (1) bekezdése
alapján I.31-ig
benyújtott
beszámolók alapján!
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Melléklet a …/2021.(XII.9.) KT-határozathoz:
a Képviselő-testület 2022. évi Munkaterve
Időpont

Napirend

Előterjesztés
előkészítője

Tárgyalja

KT elé
terjeszti

Benyújtási
határidő

Megjegyzés

Február 24.
(folytatás)

A Szavazatszámláló Bizottságok 3-3
tagjának és 2-2 póttagjának
megválasztása

HVI-vezető

-

jegyző

január 25.

Országgyűlési
választások
kitűzését követően!

Tájékoztató a képviselői
vagyonnyilatkozatok megtételéről

HR-referens

ÜB

polgármester

január 25.

Mötv. 39.§ (3)-(4)
bekezdései szerint!

-Kimutatás a belterületi utcák műszaki
adatairól, és annak alapján javaslat
Szada Nagyközség úthálózata
középtávú fejlesztésének és
fenntartásának Megvalósulási Terve
és forgalomszabályozási terve
szükség szerinti felülvizsgálatának
szempontjaira, megvalósításának
2022. évi ütem- és költségtervére,
valamint a Gazdasági programból
adódóan szükséges
tervdokumentációk elkészíttetésére
(Tervtár feltöltésére)

Műszaki
osztályvezető

TFKB, PB

polgármester

január 25.

25/2021.(III.26.)
Polgármesteri
határozattal
módosított
80/2020.(VII.23.)
KT-határozat,
továbbá a
107/2020.(X.29.)
KT-határozat
szerint!

Javaslat a 2022/2023-as nevelési év
óvodai beiratkozásainak időpontjára

intézményvezető

HB

polgármester

január 25.

A 20/2012.(VIII.31.)
EMMI r. 20.§ (1a)
bekezdésének b)
pontja értelmében
döntés III.20-ig!!

Javaslat a 2022/2023-as nevelési
évben indítható óvodai csoportok
számára, az óvodai körzethatár
megállapítására. továbbá a heti és
éves nyitva- és zárva-tartás
időpontjainak meghatározására

intézményvezető

PB, HB

polgármester

február 26!

2011. évi CXC. tv.
49.§ (3) és 83.§ (2)
bek. b) és d) pontjai
szerint – a
84/2021.(IX.30.) KThatározat 3./ a)
pontja alapján

Javaslat a Székely Bertalan ÓvodaBölcsőde Alapító Okiratának
módosítására

intézményvezető

PB, HB

polgármester

február 26!

A 84/2021.(IX.30.)
KT-határozat 3./ b)
pontja alapján

A Szociális Alapszolgáltató Központ
beszámolója a szociális, gyermekjóléti
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról –
döntés intézmények 2018. évi szakmai
munkájáról, döntés a szakmai feladatok
2021. évi ellátásáról szóló átfogó
értékelés jóváhagyásáról

SZAK
intézményvezető

PB, HB

polgármester

február 26!

1997. évi XXXI. tv.
96.§ (6) bekezdés
alapján

Javaslat az egészségügyi prevenciós
programok és szűrővizsgálatok
támogatására elkülönített költségkeret
felhasználására

SZAK
intézményvezető

PB, HB

polgármester

február 26!

Éves költségvetési
rendelet szerinti
keretösszeg
ismeretében!

A Szada Nova Közszolgáltató Nonprofit
Kft. 2022. évi Üzleti terve elfogadása

ügyvezető
igazgató

PB, TFKB

polgármester

február 26!

Beszámoló az Önkormányzat 2021. évi
közbeszerzéseiről, és döntés az
Önkormányzat 2022. évi
Közbeszerzési Tervéről, továbbá annak
részeként a közbeszerzési eljárások
döntés-előkészítésének, döntéshozatali
rendjének és a döntések
végrehajtásának ütemezéséről

Pénzügyi
osztályvezető

PB

polgármester

március 1.

2015. évi CXLIII. tv.
42.§ (1) bekezdés és
43.§ (2) bekezdés
alapján.

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal
2021. évi tevékenységéről

Jegyző

minden
bizottság

polgármester

március 1.

2011. évi CLXXXIX.
tv. 81.§ (3) bekezdés
f) pontja szerint!

Március 31.

%
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Melléklet a …/2021.(XII.9.) KT-határozathoz:
a Képviselő-testület 2022. évi Munkaterve
Időpont

Napirend

Előterjesztés
előkészítője

Tárgyalja

KT elé
terjeszti

Benyújtási
határidő

Megjegyzés

Március 31.
(folytatás)

Helyi kitüntetések adományozására
érkezett javaslatok elbírálása

HR-referens

ÜB, HB

polgármester

március 1.

Felhívás a helyi lap
2022.I-II.-i
számaiban, és a
honlapon!!

Döntés a regisztrált helyi civil
szervezetek, önszerveződő
közösségek önkormányzati
támogatásra benyújtott pályázatainak
elbírálásáról

HR-referens

ÜB, HB

polgármester

március 1.

Beszámoló az erdészeti szakirányítási
feladatok 2021. évi ellátásáról – s
abban a 2022. évi feladattervről

Igazgatási
ügyintéző

PB, TFKB

polgármester

március 1.

228/2003.(XII.1. KThatározat, továbbá a
2009. évi XXXVII. tv.
rendelkezései szerint

Javaslat a Szadai Tájház
önkormányzati intézménybe
integrálásának (a Székely Bertalan
Művelődési Ház és Könyvtár
szervezetéhez rendelésének) konkrét
lehetőségeire és módjára – s annak
részeként a „Kulturális Alapítvány
Szadáért” alapítvánnyal történő további
együttműködés lehetőségeire, az
Alapítvány munkatársai jövőbeni
foglalkoztatásának módozataira

intézményvezető

PB, HB

polgármester

március
21.

104/2021.(X.28.) KThatározat 2./ pontja
szerint!

Rendelet-tervezet a 2021. évi
költségvetés IV. módosításáról

Pénzügyi
osztályvezető

PB

polgármester

március
29.

MÁK adatközlései
szerint, szükség
esetén
(Zárszámadás elé!)

Beszámoló az Önkormányzat 20192024 évekre szóló Gazdasági
programja megvalósításának félidős
tapasztalatairól

Polgármester

minden
bizottság

polgármester

március
29.

Alpolgármester
(Simon E.)

minden
bizottság

polgármester

március
21.

Rendelet-alkotás az Önkormányzat
2021. évi költségvetésének
zárszámadásáról és egyidejűleg:

Pénzügyi
osztályvezető

PB

polgármester

április 26.

Áht. 91.§ (1) bek.,
Htv. 8.§ (1) bek.,
1991. évi XX. tv.
138.§ (3) bek. g)
pont, és Mötv. 113.§
szerint!

Rendelet-alkotás az Önkormányzat
2022. évi költségvetésének I. sz.
módosításáról (a Zárszámadással
megállapított pénzmaradvány egyidejű
beépítésével!)

Pénzügyi
osztályvezető

PB

polgármester

április 26.

IV. 18-ig leadott
intézményi adatok
alapján!

Éves összefoglaló jelentés az
Önkormányzat és a Polgármesteri
Hivatal 2021. évi belső ellenőrzéseiről

belső ellenőr

PB

polgármester

április 19.

Döntés a Szada Nova Közhasznú
Nonprofit Kft. 2021. évi mérlegbeszámolójának és közhasznúsági
jelentésének elfogadásáról

Kft. ügyvezető

PB

polgármester

április 19.

Április 28.

Javaslat az Önkormányzat
Kommunikációs koncepciójának
tartalmára, a helyi, önkormányzati
médiumok tevékenységének tartalmi
követelményeire
Május 26.

Áht. 34.§ (4)
bekezdése szerint!
Zárszámadással
egyidejűleg, Bkr.
49.§ (3a) bek. szerint
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a Képviselő-testület 2022. évi Munkaterve
Időpont

Napirend

Előterjesztés
előkészítője

Tárgyalja

KT elé
terjeszti

Benyújtási
határidő

Június 23.

Helyi
rendeletekkel
kapcsolatos
jogharmonizációs feladatok

Jegyző

ÜB

polgármester

május 31.

Július 14.

Beszámoló a közrend és közbiztonság
helyzetéről, benne:

Közterületfelügyelő-I.

ÜB

polgármester

június 21.

Rtv. 8.§ (4)
bekezdése és az
1996. évi XXXI. tv.
30.§ (5) bekezdése
szerint

Szabadi Attila e.v. 2022. I. félévi
beszámolója a Szadáról készített
műsorszámok időpontjairól, tartalmáról
és témáiról

Szolgáltató

HB, PB

polgármester

július 4.

Szolgáltatási
szerződés 2.5.
pontja szerint VI.30!

Tájékoztató a Székely Bertalan
Általános Iskola 2021/20022.
tanévének tapasztalatairól

intézményvezető

HB

polgármester

június 14.

Az intézményvezető
kérésére beépített
napirend (önkéntes!)

– a Veresegyházi Rendőrőrs és a helyi
körzeti megbízott, továbbá a Gödöllői
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság és a
Szadai Polgárőr Egyesület
beszámolója,

Megjegyzés

-valamint javaslat az Önkormányzat
Közbiztonsági Koncepciójának
tartalmára és annak 2022/2023. évi
Feladattervére

NYÁRI ÜLÉS-SZÜNET 2022. július 15-augusztus 31. között (SZMSZ szerint) – ezen belül július 25.-VIII.5 között IGAZGATÁSI SZÜNET!
Szeptember 29.

Tájékoztató az Önkormányzat 2022.
évi költségvetésének I. félévi
teljesítéséről

Pénzügyi
osztályvezető

PB

polgármester

augusztus
30.

VIII.22.-ig beadott
intézményi adatok
alapján!

Rendelet-alkotás az Önkormányzat
2022. évi költségvetésének II. sz.
módosításáról

Pénzügyi
osztályvezető

PB

polgármester

augusztus
30.

Áht. 34.§ (4)
bekezdése szerint!

Tájékoztató Szada egészségügyi
ellátásának helyzetéről – az eü-i
szolgáltatók 2021 IX.1.-2022.VIII.31.
közötti tevékenységéről szóló (a Hivatal
által 2021-ben kidolgozott
szempontrendszer alapján készített)
beszámolók szerint

HR-referens

PB, HB

polgármester

szept. 1.

2015. évi CXXIII. tv.
5.§ szerint

Beszámoló a Székely Bertalan ÓvodaBölcsőde 2021/2022. nevelési évének
tapasztalatairól, valamint tájékoztató a
2022/2023. nevelési év kezdéséről

intézményvezető

PB, HB

polgármester

augusztus
22.

2011. CXC. tv. 85.§
(2) bek. szerint - a
84/2021.(IX.30.) KThatározat 3./ c)
pontja alapján

Állásfoglalás az általános iskolai
felvételi körzethatárról

HR-referens

HB

polgármester

augusztus
30.

20/2012.(VIII.31.)
EMMI r. 24.§ (1a)bek

Döntés a BURSA HUNGARICA
Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíj-pályázat 2023. évi
fordulójához történő csatlakozásról

(Anyakönyv-vez,
hagyatéki és)
szociális
ügyintéző

PB, HB

polgármester

augusztus
30.

51/2007.(III.26.)
Korm.r. 18.§ (4)
bekezdése szerint

A település átfogó sportfejlesztési
koncepciójának tervezete

HB-elnök

minden
bizottság

polgármester

augusztus
22.

Gazdasági program
részfeladataként!
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a Képviselő-testület 2022. évi Munkaterve
Időpont

Tárgyalja

KT elé
terjeszti

Benyújtási
határidő

Tájékoztató az érvényben lévő
önkormányzati és hivatali szerződések
előzetes felülvizsgálatáról

Megjegyzés

Meghirdetés a helyi
lap IX.-i számában!!

2022. évi KÖZMEGHALLGATÁS

X 13.

Október 27.

Előterjesztés
előkészítője

Napirend

Pénzügyi
osztályvezető

PB

polgármester

szept. 27.

Szada Nagyközség téli üzemeltetési
tervének felülvizsgálata (XI.10-ig!!)

Szada Nova
Kft. ügyvezető

TFKB, PB

polgármester

szept. 20.

5/2004.(I.28.) GKM r.
D) függeléke szerint

A 2018-2023. időszakra szóló Helyi
Esélyegyenlőségi Program
kétévenkénti felülvizsgálata

SZAK
intézményvezetője

HB

polgármester

szept. 20.

113/2020.(X.23.) KThatározat alapján!

Tájékoztató az Önkormányzata 2022.
évi költségvetésének I-III.n.éves
teljesítéséről,( mérleggel), továbbá a
2023 évi költségvetés-tervezést
megalapozó költségvetési adatokról és
gazdálkodási jellemzőkről (ezen az
ülésen más napirendek nem
tárgyalhatóak!):

Pénzügyi
osztályvezető

minden
bizottság

polgármester

október
25.

1.Rendelet-alkotás a 2023. évi
igazgatási szünet időpontjairól, a
köztisztviselők illetménykiegészítéséről és bankszámlahozzájárulásuk mértékéről, továbbá
a 2023 évi helyi illetményalapról

HR-referens

PB

polgármester

október
25.

Vagyongazdálkodó

PB

polgármester

október
18!

Vagyongazdálkodó

PB

polgármester

október
18!

Pénzügyi
osztályvezető

PB

polgármester

október
18!

Pénzügyi
osztályvezető

PB

polgármester

október
18!

6. A Székely Bertalan Művelődési Ház
és Könyvtár beszámolója a 2022. évi
Szolgáltatási tervében és
munkatervében meghatározott
közművelődési alapszolgáltatások és
feladatok megvalósulásáról – továbbá
javaslata a 2023. évi Szolgáltatási terve
és munkaterve tartalmára és a 2023.
évi terembérleti díjak meghatározására

intézményvezető

HB, PB

polgármester

október
18!

7. A köztemetőkről és a temetkezés
rendjéről szóló helyi rendelet 2023. évi
díjtételeinek meghatározása

Pénzügyi
osztályvezető

PB

polgármester

október
18!

(beszállítói lista kontrollja – s annak
részeként döntés a 2022 végén lejáró
szerződések szerinti feladatellátások jövőjéről!)

November 24.

2. Bérleti, vagyonhasznosítási
szerződések szükség szerinti
meghosszabbítása (ha KT-hatáskör)
3. Közterület-foglalás díjtételeinek
felülvizsgálata, szükség szerinti
módosítása (a Hivatal módosításra
irányuló javaslata esetén napirend!!)
4. Helyi kötelező közszolgáltatások
díjtételeinek módosítása a 2023. évtől
(folyékony hulladék-szállítás??)
5. A szociális és egészségügyi
ellátásokról szóló helyi rendeletek
szükség szerinti aktualizálása

Törvénymódosítások
függvényében!
13/2020.(VII.24.) ör.
6.§ (5)-(6)
bekezdései szerint!
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a Képviselő-testület 2022. évi Munkaterve
Időpont

Napirend

Előterjesztés
előkészítője

Tárgyalja

KT elé
terjeszti

Benyújtási
határidő

8. Tájékoztató az adókivetés és behajtás tapasztalatairól, továbbá: az
Önkormányzattal szemben fennálló
elévült, és nyilvántartási kötelezettség
alá nem eső adóhátralékok törléséről valamint helyi adórendelet szerinti
adómértékek, továbbá talajterhelési
díjak felülvizsgálata és szükség szerinti
módosítása (rendelet-alkotás)

Adóhatósági
ügyintéző-I.

PB

jegyző

október
18!

9. Döntés Szada Nagyközség 2023. évi
rendezvénytervéről

HR-referens

PB, HB

polgármester

október
18!

10. Döntés a BURSA Hungarica
Ösztöndíj-pályázat pályázóinak
önkormányzati támogatásáról (zárt
ülésen!)

(Anyakönyv-vez,
hagyatéki és)
szociális
ügyintéző

PB, HB

polgármester

november
10!

11. Döntés az Önkormányzat közép- és
hosszútávú vagyongazdálkodási
koncepciójának felülvizsgálatáról és a
2023. évi vagyongazdálkodási
irányelveiről

Vagyongazdálkodó

minden
bizottság

polgármester

október
18!

November 24.
(folytatás)

12. A Szada Nova Közszolgáltató
Nonprofit Kft. 2023. évi Üzleti terve
elfogadása

ügyvezető
igazgató

PB, TFKB

polgármester

október
10!

December 8.

Rendelet-alkotás az Önkormányzat
2023. évi átmeneti gazdálkodásáról

Pénzügyi
osztályvezető

PB

polgármester

november
8.

(Amennyiben a
2022. évi ktg.vetési
r. nem tartalmazza!)

Döntés Szada Nagyközség
Önkormányzat 2023. évi belső
ellenőrzési tervének jóváhagyásáról

Jegyző

PB

polgármester

november
8.

Bkr. 32.§ (4)
bekezdés alapján

Döntés a Képviselő-testület 2023. évi
Munkatervéről (benne a 2023. évi
jogalkotási feladatokkal: az e
Munkatervet elfogadó KT-határozat 2./
pontja szerint!)

Jegyző

minden
bizottság

polgármester

november
17.

Mötv. 44.§ és
SZMSZ 14.§ szerint!
(X.31.-ig kért, és
XI.15.-ig benyújtható
javaslatok alapján!)

(XII.16. =

Ünnepélyes (közös) évzárás lehetősége?!

Megjegyzés

2011. évi CXCVI. tv.
9.§ (1) bekezdése és
az 5/2021.(I.28.)
Polgármesteri
határozat szerint!

12.00 órától

TÉLI ÜLÉSSZÜNET 2022. december 19.-2023. január 19. között
2022. XII. 23-30. közötti 5 munkanapon a Polgármesteri Hivatal – telefonügyeleti rendszert működtetve – igazgatási szünet miatt zárva tart!

Az írásos anyagok (fenti Táblázat hatodik oszlopában feltüntetett) „benyújtási határideje” alapesetben az Önkormányzat
SZMSZ-e 3. sz. mellékletének előírásaihoz igazodik: a határnapon 9.00 órakor munkatársi értekezlet ellenőrzi a
következő képviselő-testületi ülés előkészítettségét.
Ettől számított 72 órán belül az előterjesztések tervezeteit a Hivatal Titkársági referense továbbítja előzetes kontrollra a
Polgármesternek – aki 3 munkanapon belül rendelkezik az előterjesztés-tervezetek véglegesítéséről és azt követő
közreadásáról (a bizottsági meghívókkal együtt!)
A külső, azaz nem a Polgármesteri Hivatal illetékes ügyintézői és vezetői által készített előterjesztés-tervezeteket
legkésőbb a fentebbi (hivatali) „benyújtási határidő” előtt egy héttel kell a hivatalhoz benyújtani, annak előzetes szakmai,
pénzügyi-gazdasági és törvényességi ellenőrizhetősége érdekében. (Az általánostól eltérő benyújtási határidőket a fenti
táblázat eltérő írásmódokkal jelzi!)
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