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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
A Képviselő-testület 2021. évi Munkaterve – a Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2020.(VII.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 2022. évi feladatokat,
➢ a jegyző már október végén (a tervezet első verziójának kíséretében, november 15-i határidő
megjelölésével) javaslatokat kért a munkaterv elkészítéséhez a képviselőktől, az
intézményvezetőktől és a Szada Nova Kft. ügyvezetőjétől, továbbá a hatályos SZMSZ szerint
tanácskozási joggal felruházott személyektől, valamint a polgármesteri hivatal munkatársaitól is,
➢ és minden beérkező javaslatot beépített a mellékelt tervezetbe – amely tervezet azzal az eltéréssel
tartalmazza az SZMSZ 14.§ (6) bekezdésében előírt adatokat, hogy nem az előterjesztések
„kiküldésének” határidejét, hanem – célszerűen – az előterjesztés-tervezetek elkészítésének
határidőit rögzíti! (A kiküldés határidejét az SZMSZ jelenleg hatályos függeléke éppen úgy eleve
meghatározza, ahogy a jelen előterjesztéssel párhuzamosan közreadott jövőbeni SZMSZmelléklet is, így a Munkaterv táblázatában szükségtelen lenne rögzíteni.)
A 2022. évi Munkaterv csatolt tervezetéből ugyanakkor hiányzik két, egymást is feltételező napirend:
➢ a képviselőkkel folytatott előzetes konzultációk során ugyanis tisztázódott, hogy a „sürgősség és
fontosság” paramétereit együttesen mérlegelve, az Önkormányzat Környezetvédelmi
Programjának – speciális szaktudást, és időigényes előzetes helyzetelemzést is igénylő –
előkészítése 2023. évre átütemezhető feladat,
➢ ebből adódóan pedig a Környezetvédelmi Programra építhető, az épített és természetes környezet
helyi védelmét együttesen szabályozó helyi környezetvédelmi rendelet megalkotása szintén
későbbi, 2023. évi napirend lehet csupán.
➢ Az átütemezés egyenes következményeként ugyanakkor szintén halasztani javasoljuk a
89/2021.(IX.30.) KT-határozat 2.2. és 2.3. alpontjai szerinti egyes jogalkotási feladatokat – az
átütemezésre az alábbi határozati javaslat 2./ pontjában téve szövegszerű javaslatot.
Mindezekre figyelemmel az alábbi határozati javaslat megvitatását indítványozzuk.
Szada, 2021. november 15.
Melléklet: a Képviselő-testület 2022. évi Munkatervének tervezete
…/2021.(XII.9.) KT-határozat
1./ Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Testület 2022. évi Munkatervét a 145/2021.
sz. előterjesztés
a) mellékletében foglaltak szerint elfogadja.
b) mellékletében foglaltak alábbi módosításaival és kiegészítéseivel fogadja el:
……………………………………………………………………………….
2./ A Képviselő-testület a 89/2021.(IX.30.) KT-határozatának 2./ pontjában meghatározott jogalkotási
programját a következők szerint módosítja:
a) a 2.2. alpontban felsorolt teendők közül az Építészeti és természeti értékek helyi védelmének
általános szabályairól szóló 7/2001.(04.05.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatának
feladatát, továbbá
b) a 2.3. alpontban meghatározott települési környezet védelméről szóló rendelet-tervezet
készítésének – és annak részeként a „Takaros porta” és „Legszebb utca” cím alapításáról szóló
10/2011.(09.02.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatának, továbbá ehhez kapcsolódóan a
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Szadai „Tájház” helyi védetté nyilvánításának 104/2021.(X.28.) KT-határozat 1./ pontja szerinti
– feladatát
a Képviselő-testület együttesen 2023. évre, a Környezetvédelmi Program elkészítését követő időpontra
ütemezi át – felkérve a Jegyzőt e napirendek előjegyzésére a 2023. évi Munkaterv tervezetében.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
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