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Ikt.sz.: -/2022.                                   Előterjesztés száma: 148/2022.    

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2022. december 8-i rendes nyilvános ülésére 

Előterjesztés 

tárgya: 
Döntés a Képviselő-testület 2023. évi Munkatervéről 

Előterjesztő: 

 

Pintér Lajos polgármester 

 

 

Előkészítette: 

 

dr. Finta Béla jegyző 

 

 

Szakmai 

szempontból 

ellenőrizte: 

dr. Jenei László András 

törvényességi szakreferens 

 

Pénzügyi 

szempontból 

ellenőrizte: 

- (nincs közvetlen költségvonzat) 

 

Jogi, törvényességi 

szempontból 

ellenőrizte: 

dr. Jenei László András 

törvényességi szakreferens 

 

Törvényességért 

felelős: 
dr. Finta Béla jegyző 

 

 

Tárgyalja: 

 

minden bizottság 

Egyeztetve, 

tájékoztatva: SZMSZ szerint érintettek 

Javasolt meghívott: - 

Az elfogadásához 

szükséges 

szavazattöbbség: 

minősített szavazattöbbség (Mötv. 42.§ 2. pontja szerint „működés 

meghatározása” tényére figyelemmel) 

Az előterjesztés zárt 

kezelését kérjük 
nem 
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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 
 

A Képviselő-testület 2022. évi Munkaterve – a Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 35/2021.(XII.10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 

SZMSZ) 14.§ (5) bekezdése rendelkezésével egyezően – a naptári év utolsó rendes testületi ülésére írja 

elő a következő évi munkaterv tervezete tárgyalásának napirendjét. 

 

A jelen előterjesztés mellékleteként csatolt tervezet elkészítéséhez (szintén az SZMSZ 14.§-a 

rendelkezéseit betartva): 

➢ alapul vettük az Önkormányzat Gazdasági programjából leszűrhető 2023. évi feladatokat 

(tájékoztatásul ld. a Gazdasági program Megvalósítási feladat- és ütemtervében, az előterjesztés 

Függelékeként!), 

➢ a jegyző már október végén (a tervezet első, a polgármesteri hivatal munkatársaival 

kontrolláltatott) verziójának kíséretében, november 15-i határidő megjelölésével) javaslatokat 

kért a munkaterv elkészítéséhez a képviselőktől, az intézményvezetőktől és a Szada Nova NKft. 

ügyvezetőjétől, továbbá a hatályos SZMSZ szerint tanácskozási joggal felruházott személyektől 

egyaránt, 

➢ és minden beérkező észrevételt, javaslatot beépített a tervezet második verziójába – majd (a 

november 14.-i együttes bizottsági ülés tapasztalatai alapján) kiegészítette azt a jelen 

előterjesztés készítését követően esedékes 2022. novemberi rendes testületi ülésen várható 

döntések szerinti további napirendekkel is. 

 

A 2022. évi Munkaterv mellékletént csatolt „3.0.” verziójú tervezete már tételesen hivatkozza a 

novemberi rendes testületi ülésen elfogadott határozatok számozását, továbbá az Önkormányzat 2023. 

évi jogalkotási feladatait – köztük a 2021. és 2022. évben elfogadott KT-határozatok szerinti rendelet-

alkotási teendőket is. A települési környezet védelméről szóló önkormányzati rendelet megalkotásával a 

Képviselő-testület teljessé teszi a jogalkotási hatáskörébe utalt tárgykörök szabályozását, végére érve az 

előző önkormányzati ciklusokból e téren örökölt hiányosságok kiküszöböléséhez szükséges 

jogharmonizációs feladatainak is. 

 

Mindezekre figyelemmel az alábbi (alternatív) határozati javaslat elbírálását indítványozzuk. 

 

Szada, 2022. november 25. 

 

Melléklet: a Képviselő-testület 2023. évi Munkatervének tervezete 

 

Függelék: Szada Nagyközség Önkormányzat 2019-2024. időszakra szóló Gazdasági 

programjának Megvalósítási feladat- és ütemterve, a részidős teljesítések adataival (tájékoztatásul) 

 

 

…/2022.(XII.8.) KT-határozat 
 

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Testület 2023. évi Munkatervét a 148/2022. sz. 

előterjesztés 

a) Mellékletében foglaltak szerint elfogadja. 

b) Mellékletében foglaltak alábbi módosításaival és kiegészítéseivel fogadja el: 

………………………………………………………………………………. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: jegyző 

 


