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ELŐTERJESZTÉS 
 

Nagyvázsony község Önkormányzat képviselő-testületének  
2018. november 20-ai soron következő nyilvános ülésére 

 
 

 
 
 
 
 

Tárgy: Javaslat Nagyvázsony község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi 
munkatervére  

 
Előadó: Fábry Szabolcs János polgármester 
 
Előkészítő:  Szinesi Erna Eszter jegyző 
 
Meghívott: - 
 
A döntés meghozatala egyszerű többséget igényel.                      

 
Az előterjesztést törvényességi szempontból megvizsgáltam:  

 
 

Szinesi Erna Eszter 
jegyző 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Nagyvázsony Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
9/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelet 9.§-a rendelkezik a munkaterv összeállításáról, mely 
szerint a képviselő-testület éves munkaterv alapján látja el feladatait. Az eddigi gyakorlatot 
alapul véve javasolom, hogy a képviselő-testület 2019. évi munkatervében az ülések és az 
előre tervezhető témák havi bontásban ütemezve, az ülésnap konkrét kijelölésével 
szerepeljenek.    
 
Egyes előterjesztések készítésénél elengedhetetlenül szükséges a magasabb szintű jogszabályok 
által meghatározott határidő betartása, amelyek elősegítik a testületi ülések tervezhetőségét. 
Az üléstervben ezeket a határidőket feltüntetjük, melyekhez viszonyítva konkrétabbá válik az 
ülések időpontjának programozhatósága. 
 
A képviselő-testület rendes üléseit előre egyeztettet időpontban, vagy jogszabályban, illetve 
pályázati kiírásban megállapított határidőhöz kötött előterjesztés tárgyalása esetén a határidő 
lejártát megelőzően tartja. 
 
A munkaterv összeállításához javaslatokat kértünk a képviselő-testület tagjaitól, a bizottsági 
elnököktől, a polgármesteri hivatal vezető-köztisztviselőitől. 
Írásbeli kérésünkre a munkatervhez érkezett javaslatok többségében a hatáskör 
vonatkozásában megalapozottak, ezért azokat a munkatervben szerepeltettük.  
 
A munkaterv összeállításánál számba vettük az önkormányzat törvényen alapuló kötelező 
feladatait, az egyes szakterületek beszámoltatását, ezek ellenőrzését, a közszolgáltatás 
jelentősebb területeiről történő tájékozódást.  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A fentiek alapján javasolom az éves munkaterv elfogadását, és kérem, hogy a munkatervet és a 
rendeletekben rögzített hatásköröket alapul véve határozzák meg a képviselő-testület éves 
feladatait, munkatervét. 

 
Határozati javaslat 

 
Nagyvázsony Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete a 2019. évre szóló 
munkatervét a melléklettel egyezően 
megállapítja.  
Felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 
munkát az abban foglaltak szerint szervezzék 
és biztosítsák a munkaterv végrehajtását. 
 
Felelős: jegyző polgármester,   
Határidő: 2019. december 31-ig folyamatos 
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Nagyvázsony község Képviselő-testületének  
 
 
 
 

2019. évi 
 
 

M U N K A T E R V E  
 

 
 

Jóváhagyta a Képviselő - testület a …./2018. (…...) önkormányzati 
határozatával                                     

 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fábry Szabolcs János              
                       polgármester
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Nagyvázsony község Képviselő-testületének 2019. évi munkaterve 
 
 

Az ülés időpontja és 
helye 

A tervezett napirendek és előadók Az előkészítésben részt vesznek, 
határidő 

2019. január 22. (kedd) 
18.00 óra Közös 
Önkormányzati Hivatal 
Tanácsterem 

1) Nagyvázsony község önkormányzata és szervei 
2019. évi költségvetési rendeletének megalkotás 
 
2) Közösen fenntartott intézmények 2018. évi 
elszámolása (KÖH, Egészségház, Óvoda) 
 
3) Nagyvázsony község 2019. évi kulturális 
programtervezete 
 
4) Nagyvázsonyi Kinizsi Kulturális és Szolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti terve 
 
5) Nagyvázsony község Önkormányzata és szervei 
2018. évi költségvetési rendeletének módosítása 
 
6) Egyéb aktuális ügyek 
 

polgármester 
jegyző,  
 
intézményvezető, jegyző  
 
 
művelődésszervező 
 
 
ügyvezető 
 
 
polgármester, jegyző, pénzügyi 
előadó 
 
polgármester 
 

 
2019. február 19. 
(kedd) 
18.00 óra Közös 
Önkormányzati Hivatal 
Tanácsterem 

 
1) Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati 
döntések (határozatok, rendeletek) 
végrehajtásáról, a két ülés közötti legfontosabb 
eseményekről 
 
2) Nagyvázsony község 2019. évi közbeszerzési 
terve 
 
3) Nagyvázsony község szervezeti- és működési 
szabályzatának felülvizsgálata 
 
4) Nagyvázsonyi KÖH szervezeti- és működési 
szabályzatának felülvizsgálata 
 
5) Egyéb aktuális ügyek 
 

 
polgármester 
 
 
 
polgármester jegyző 
 
 
polgármester, jegyző 
 
 
polgármester 

2019. március 26. 
(kedd) 
18.00 óra Közös 
Önkormányzati Hivatal 
Tanácsterem 

 
1.) Nagyvázsony község önkormányzata és 
szervei 2019. évi költségvetési rendeletének 
módosítására javaslat 

 
2) Óvodai felvétel, iskolai beiratkozások 
időpontjainak meghatározása 
 
2) Beszámoló a 2018. évben az önkormányzat 
által adott támogatások felhasználásáról 

 
3.) Nagyvázsony község környezetvédelmi 
programjának felülvizsgálata     
 
4.) Egyéb aktuális ügyek 

 
jegyző, 
intézményvezetők, polgármester 
 
 
jegyző, polgármester  
 
 
polgármester 
 

 
2019. április 23. (kedd) 

 
 

 
jegyző, 
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18.00 óra Közös 
Önkormányzati Hivatal 
Tanácsterem 

1.) Beszámoló Nagyvázsony község 
Önkormányzata és szervei 2017. évi belső 
ellenőrzéséről, megtett intézkedésekről 

 
3.) Beszámoló a község közbiztonságáról                            
 
4) Beszámoló a Nagyvázsonyi Polgárőr Egyesület 
tevékenységéről 
 
5) Egyéb aktuális ügyek 

intézményvezetők, polgármester 
 
 
jegyző, intézményvezetők, belső 
ellenőr 
 
      
Kmb.                  
 
egyesület elnöke 
 
 
polgármester 

 
2019. május 28.   
(kedd) 
18.00 óra Közös 
Önkormányzati Hivatal 
Tanácsterem 

2.) Nagyvázsony község önkormányzata 
képviselő-testülete és szervei 2018. évi 
költségvetése végrehajtásának 
zárszámadása 

 
1.) Gyermekjóléti szolgálat beszámolója éves 
tevékenységéről 
  
2) Hatósági beszámoló a gyermekvédelemről 
 
3) 2019. évi költségvetési rendelet módosítására 
javaslat 
 
4) Nagyvázsonyi Kinizsi Kulturális és Szolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi gazdasági 
évéről mérlegbeszámoló  
 
5) Egyéb aktuális ügyek 

 
családgondozó 
 
 
jegyző 
 
jegyző, polgármester,  
 
 
ügyvezető 
 
 
 
 

2019. június 25. (kedd) 
18.00 óra Közös 

Önkormányzati Hivatal 
tanácsterme 

 

1) Tájékoztató a Kinizsi Pál Német Nemzetiségi 
Nyelvoktató Általános Iskola 2018/2019. évi 
nevelő-oktató munkájáról 
2) Beszámoló a Mesevár Napközi Otthonos 
Óvoda 2018/2019. évi nevelő munkájáról 
3) 2019/2020. évi oktatási évben indítandó 
csoportok számának meghatározása 
4 ) Egyéb aktuális ügyek 
 

intézményvezető 
 
 
intézményvezető 
 
 
Intézményvezető, jegyző 
 
polgármester 

2019. július Ülésszünet 
 

 

2019. augusztus 27. 
(kedd) 
18.00 óra Közös 
Önkormányzati Hivatal 
Tanácsterem 

1) Nagyvázsony község Önkormányzata és szervei 
2019. I. féléves költségvetési gazdálkodásáról 
beszámoló 
 
2) Nagyvázsony község Önkormányzat és szervei 
2019. évi költségvetési rendeletének módosítása  
 
3)Egyéb aktuális ügyek  
 

jegyző, polgármester, Pénzügyi 
előadó, 
 
 
jegyző, polgármester 
 
 
jegyző, polgármester 
 

2019. szeptember 24. 
(kedd) 
18.00 óra Közös 
Önkormányzati Hivatal 
Tanácsterem 

1) Tájékoztató a település egészségügyi 
helyzetéről 
 
3) Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj pályázat  

 

háziorvos, fogorvos, védőnő, 
 
 
jegyző,  
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3) Egyéb aktuális ügyek 
 

2019. október 22. 
(kedd) 
18.00 óra Közös 
Önkormányzati Hivatal 
Tanácsterem 

1) Helyi adórendeletek felülvizsgálata 
 
2) Nagyvázsony község Önkormányzata 2020. évi 
belsőellenőrzési ütemtervének meghatározása 
 
3) Nagyvázsonyi Településfejlesztési 
Közalapítvány működéséről tájékoztató 
 
4) Közmeghallgatás előkészítése 
 
5) Egyéb aktuális ügyek 

jegyző, adóügyi előadó 
 
jegyző, polgármester 
 
 
kuratórium elnöke 
 
 
jegyző, pénzügyi előadó,   
 
 

2019. november 26. 
(kedd) – 18.00 óra 
Közös Önkormányzati 
Hivatal Tanácsterem 

 1) Nagyvázsony község Önkormányzata és 
szervei 2019. évi I-III. negyedéves 
gazdálkodásáról beszámoló 
 
2) Nagyvázsony község Önkormányzata és szervei 
2020. évi költségvetés első olvasata 
 
3)  Beszámoló a Nagyvázsonyi KÖH munkájáról 
 
4) Étkezési térítési díjak felülvizsgálata 
 
5) Nagyvázsony község Önkormányzata képviselő 
– testületének 2020. évi munkaterve  
 
6) Nagyvázsonyi Kinizsi Kulturális és Szolgáltató 
Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terv 
koncepciója 
 
7) Egyéb aktuális ügyek 

Jegyző, polgármester, pénzügyi 
előadó, intézményvezetők 
 
Polgármester, jegyző, pénzügyi  
előadó        
 
 
jegyző, 
 
élelmezésvezető, jegyző 
 
jegyző 
 
 
 ügyvezető, 
 
 
 
polgármester 

2019. december 10. 
17.00 óra Reményi 
Antal Rendezvényház 
nagyterme – 
Közmeghallgatás  

1) Közmeghallgatás  
 
2) Egyéb aktuális ügyek 
 

képviselő-testület, polgármester, 
jegyző, aljegyző 
 

 


