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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Szervezeti és  Működési Szabályzat 12. §-a alapján a képviselő-testület éves munkaterv 
alapján ülésezik. Az Ötv. 6 ülést ír elő kötelezően, SZMSZ-ünk ezt 8 ülésben rögzíti. Ezen 
felül évente egy ízben kötelező közmeghallgatást tartani. 
Ezen előírásoknak a tervezet megfelel, 9 ülést tartalmaz és egy közmeghallgatást. 
Természetesen az év során a tervezett üléseken felül bizonyára több rendkívüli ülést is össze 
kell majd hívni annak érdekében, hogy az önkormányzat határidős feladatai zökkenőmentesen 
haladjanak. 
 
Az ülések napja – mint ahogyan előzetesen jeleztük – átkerülne csütörtökre, a bizottsági 
ülések pedig az ülést megelőzően hétfőn és kedden kerülnének megtartásra. Az 
előterjesztéseket egyszerre küldenénk ki az üléseket megelőző héten csütörtökön. Ez a fajta 
megoldás egyszerűsítené az eddigi gyakorlatot, kevesebb időt, energiát és papírmennyiséget 
igényelne. 
A tervezet naptári napokban jelöli meg az ülések időpontját, miután a költségvetéshez 
kapcsolódó törvényi kötelezettségek időpontjai adott esetben eltérnek, van amikor a hó 15-e, 
van amikor a hó 30-a a határidő. Az időpontokat igyekeztünk minden esetben ezekhez 
igazítani. 
 
Az önkormányzati törvényből és a  különböző ágazati jogszabályokból eredő, kötelezően 
tárgyalandó  napirendi pontokat a tervezet tartalmazza. 
 
Mindezek alapján várom véleményüket  és kérem a munkaterv elfogadását. 
 
 
 

Határozati javaslat: 
 

Alsónémedi Nagyközségi  Önkormányzat Képviselő-testülete  elfogadja és a melléklet 
szerint jóváhagyja a Képviselő-testület  2012-es évre szóló  MUNKATERVÉT. 
 
A testület kéri a jegyzőt, hogy az elfogadott  munkatervről az érintetteket tájékoztassa. 
 
Határid ő: azonnal és folyamatos 
Felelős:    jegyző 
 
 
 
Alsónémedi, 2012. január 20. 
            

Vincze József  
  polgármester  

Az előterjesztés törvényes: 
 
    Dr. Percze Tünde  
           Jegyző 
 
 
 



     1. sz. melléklet 
ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

Képviselő-testületének 
 

  2012. ÉVI MUNKATERVE 
             Elfogadva: …./2012.(II.02.) számú határozattal 
 
1.) Testületi ülés       2012. január 16. 

 Jegyzőkönyv  szerint 
 
2.) Testületi ülés       2012. február 2. 

 Meghívó szerint 
 
3.) Testületi ülés                                   2012. február  23. 

 Napirend: 
 

1. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadása 
2. Szociális rendelet módosítása 
3. Civilszervezetek részére kiírt pályázat elbírálása 
4. A 2011. évi költségvetés IV. módosítása 
5. Vízelvezetési koncepció elfogadása 
6. Környezetvédelmi koncepció elfogadása 
7. 2012. évi közbeszerzési terv elfogadása 

 
4.) Testületi ülés                                  2012.  április 26. 

 Napirend: 
 

1. Az önkormányzat 2011. évi zárszámadásának megtárgyalása és elfogadása. 
2. Az egészségügyi alapellátás helyzetéről szóló beszámolók elfogadása 

(Beszámolót készíti: Háziorvosok, gyermekorvos, védőnő, fogorvosok) 
3. Helyi kitüntetésekről, elismerésekről szóló rendelet megtárgyalása 

 
5.) Testületi ülés                                    2012. május 24. 

 Napirend: 
 

1. A gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámoló elfogadása. 
2. Szivárvány Napköziotthonos Óvoda vezetői állásra kiírt pályázat              
3. elbírálása 
4. Helyi Építési Szabályzat módosítása  
5. A település közbiztonságáról szóló beszámoló elfogadása.  



 
6.) Testületi ülés                                   2012. június 28. 

 Napirend: 
 

1.) A helyi védelemről szóló rendelet elfogadása 
2.) Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok beszámolója 
3.) Tanulmányokat ösztönző helyi rendeletek felülvizsgálata 
4.) 2012. évi költségvetés I. módosítása 

 
          
7.) Testületi ülés                  2012. szeptember 13. 

Napirend: 
 
1.) Az önkormányzat féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadása. 
2.) Tanévkezdés tárgyi és személyi feltételei az oktatási, nevelési 

intézményekben 
3.) Önkormányzati alapítású alapítványok beszámolói. 
4.) A 2012. évi költségvetés II. módosítása 

 
 
8.) Testületi ülés                    2012. november 29. 

Napirend: 
 
1.) Az önkormányzat 3/4–ed éves gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadása. 
2.) A 2013. évi költségvetési koncepció megtárgyalása és elfogadása. 
3.) A 2012. évi költségvetés III. módosítása 
4.) A 2013. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 

 
  
9.) Testületi ülés                    2012. december 13. 

Napirend: 
 
1.)  2012. évi Víz-és csatornadíj megállapítása  
2.)  2012. évi  Szemétszállítási díjak megállapítása 
3.)  A helyi adópolitika érvényesülése, a 2012. évi adómértékek   

meghatározása. 
4.) A 2010-2011. évi testületi munka értékelése. 

 
K Ö Z M E G H A L L G A T Á S 

 
 
 
 



 
A testületi ülések időpontja:   CSÜTÖRTÖK , a kezdési időpont 15.00  óra 
 
Bizottsági ülések időpontja: testületi ülést megelőzően hétfő, kedd 16.00 óra 
 
A rendkívüli ülések időpontja ettől eltérhet. 
 
A testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal - házasságkötő terem 
 
 
A testületi ülések állandó témái: 
 

- Tájékoztató az elmúlt rendes ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről. 
- Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
- Tájékoztató a Képviselő-testület és szervei feladat- és hatáskörét érintő új 

jogszabályokról. 
- Egyéb – javasolt napirendi pontokat nem érintő – bejelentések, kérdések. 

 
A napirendi pontok előkészítése, előterjesztése: 
 

 
A napirendi pontokban érintett intézmények, szervezetek az előterjesztések 
elkészítésében közreműködnek.  
 
Az előterjesztések véleményezése: 
 
Az adott napirendi pontokhoz tartozó előterjesztéseket az érintett bizottságok 
véleményezik. 
 
 
Alsónémedi, 2012. január 20. 
 
 

           VINCZE JÓZSEF 
         polgármester 
 
 


