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114/2018.(XI.29.) számú előterjesztés 

 

 

E L ŐT E R J E S Z T É S 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. november 29-ei rendes ülésére 

 

Tárgy:  Javaslat a Képviselő-testület 2019. évi munkatervének elfogadására.  

Készítette:  dr. Papp Judit aljegyző 

 

Ellenőrizte: dr. Udvarhelyi István jegyző 

 

 Tárgyalta:  Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 
 Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
 Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 
 Népjóléti Bizottság  

 

 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. 

Az SzMSz 20 § (2) pontja értelmében az önkormányzat munkatervéről szóló határozati javaslat 

normatív, és egyszerű. 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2019. évi munkatervének elfogadására 

  
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 8/2015.(III.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: 
SZMSZ) 6. § (1) bekezdése szerint „A képviselő-testület évenként megállapított munkaterv alapján ülésezik.” 
A 25.§ (2) bekezdése szerint „Az éves munkatervet a polgármester minden év december 31. napjáig köteles 
beterjeszteni a képviselő-testület ülésére.”   
 
A munkaterv összeállításánál figyelembe vettük az SZMSZ 6. §-ának rendelkezéseit. A tervezetbe beépítésre 
került a nyári szünet is, (július 1. - augusztus 31.) mely alatt a testületi munka szünetel. A Képviselő-testület 
2019. évi munkatervére javaslatot kértünk az SZMSZ 25. § (4) bekezdése szerint, módosítási javaslat nem 
érkezett. 
 
Melléklet: 2019. évi munkaterv javaslat 
 
 
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: 
 
Normatív határozati javaslat: 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2018. (XI….) normatív határozata a Képviselő-testület 

2019. éves munkatervéről 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Képviselő-testület 2019. évi Munkatervét a 

határozat melléklete szerint. 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2018. december 31. 

 

 

Budakalász, 2018. november 19. 

Rogán László 
polgármester 
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…/2018. számú határozat melléklete 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2019. évi munkaterve 

 
2019. január 31. (csütörtök) 
 

 Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének megalkotására 
Előkészítő: gazdasági- és adófőosztály vezetője, pénzügyi osztályvezető  
 

 Javaslat a 2019. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet elfogadására 
Előkészítő: aljegyző 
 

 Javaslat az önkormányzati fenntartású óvodákba történő jelentkezés, a felvétel/átvétel eljárási 
rendjéről, az óvodai felvételi körzetek meghatározásáról szóló 20/2017.(III. 31.) önkormányzati rendelet 
felülvizsgálatára 

Előkészítő: igazgatási osztályvezető 

 

 Beszámoló az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről. 
Előkészítő: igazgatási osztályvezető 
 

 Beszámoló az állattartási és közterület foglalási ügyekben polgármesterre átruházott hatáskörben hozott 
döntéseiről 

Előkészítő: környezetvédelmi és rendészeti osztályvezető 
 

 Beszámoló a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság átruházott hatáskörben hozott 
döntéseiről. 

Előkészítő: városfejlesztési osztály 
 

 Javaslat Budakalász Város Önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatok közötti együttműködési 
megállapodás felülvizsgálatára 

Előkészítő: aljegyző 
 

 Beszámoló a polgármesterre átruházott népjóléti hatáskörben hozott döntésekről 
Előkészítő: igazgatási osztályvezető 
 

 Beszámoló Népjóléti Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 
Előkészítő: igazgatási osztályvezető 

 
 
2019. február 28. (csütörtök) 
 

 Javaslat a szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjak megállapítására 
Előkészítő: pénzügyi osztály vezetője  

 

 Javaslat homlokzat-felújítási pályázat meghirdetésére 
Előkészítő: városfejlesztési osztály vezetője 
 

 Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2018. évi gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
Előkészítő: igazgatási osztályvezető 
 

 Beszámoló a polgármesterre átruházott igazgatási hatáskörben hozott döntésekről 
Előkészítő: igazgatási osztályvezető 
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 Beszámoló a vagyonrendelet alapján a Polgármesterre átruházott hatáskörben hozott döntésekről 
Előkészítő: gazdasági- és adófőosztály vezetője,  
 

 Beszámoló a Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről. 
Előkészítő: gazdasági- és adófőosztály vezetője  
 

 BKÜ Kft. v.a. végelszámolási záró beszámolójának elfogadása 
Előkészítő: gazdasági- és adófőosztály vezetője,  
 
 
2019. március 28. (csütörtök) 
 

 Tájékoztató a folyamatban lévő pályázati projektekről  
Előkészítő: igazgatási osztályvezető 
 

 A Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek közötti munkamegosztási megállapodások elfogadása 
Előkészítő: pénzügyi osztályvezető 

 
2019. április 25. (csütörtök) 
 

 Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2018. évi zárszámadásának elfogadására 
Előkészítő: gazdasági- és adófőosztály vezetője, pénzügyi osztályvezető 
 

 Beszámoló a belső ellenőrzés 2018. évi ellenőrzéseiről 
Előkészítő: pénzügyi osztályvezető 
 

 Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról szóló összevont (konszolidált) 
beszámolójának elfogadására 

Előkészítő: gazdasági- és adófőosztály vezetője, pénzügyi osztályvezető 
 

 Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 
Előkészítő: aljegyző 
 

 Javaslat a városi díjak odaítélésére  
Előkészítő: igazgatási osztályvezető 
 

 Beszámoló a polgármester önkormányzati társulásban végzett munkájáról 
Előkészítő: környezetvédelmi és rendészeti osztályvezető 
 
2019. május 30. (csütörtök) 
 

 Javaslat a 2019. évi költségvetés módosítására 
Előkészítő: pénzügyi osztály vezetője 
 

 Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaság mérlegének megtárgyalására 
Előkészítő: gazdasági társaság vezetője 
 

 Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzatok működéséről 
Előkészítő: aljegyző 
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2019. június 27. (csütörtök) 
 

 Javaslat a 2019/2020. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezésére 
Előkészítő: igazgatási osztályvezető 
 

 Tájékoztató az önkormányzat peres ügyeinek állásáról 
Előkészítő: gazdasági- és adófőosztály vezetője 
 

 Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 
Előkészítő: aljegyző 

 
2019. július 1-jétől –augusztus 31-éig 

s z ü n e t  
 

2019. szeptember 26. (csütörtök) 
 

 Javaslat a 2019. évi költségvetés módosítására 
Előkészítő: pénzügyi osztály vezetője 
 

 Tájékoztató a folyamatban lévő pályázati projektekről  
Előkészítő: igazgatási osztályvezető 
 
 
2019. október 31. (csütörtök) 
 

 Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkájáról 
Előkészítő: jegyző 
 

 Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 
Előkészítő: aljegyző 
 

 Javaslat a helyi adórendelet felülvizsgálatára 
Előkészítő: gazdasági- és adófőosztály vezetője 
 
2019. NOVEMBER 12. (kedd) KÖZMEGHALLGATÁS 
 
2019. november 28. (csütörtök) 

 

 Javaslat a 2020. évi Képviselő-testületi munkaterv elfogadására 
Előkészítő: polgármester 

 
2019. december 12. (csütörtök) 
 

 Javaslat a 2020. évi belső ellenőrzési terv elfogadására 
Előkészítő: pénzügyi osztály vezetője  
 

 Beszámoló Budakalász Környezetvédelmi helyzetéről  
Előkészítő: környezetvédelmi és rendészeti osztályvezető 

 

 Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 
Előkészítő: aljegyző 

 

 Tájékoztató a folyamatban lévő pályázati projektekről  
Előkészítő: igazgatási osztályvezető 


