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205/2021.(XI.24.) számú előterjesztés 
 

 
 
 

 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2021.11.24-i rendes ülésére 
 
 
 
 

Tárgy:  Javaslat a Képviselő-testület 2022. évi munkatervének 
elfogadására 

 
  
 
Előterjesztő:  dr. Göbl Richárd polgármester 
 
Készítette:   Müller Enikő testületi referens 
 
Egyeztetve:   dr. Deák Ferenc jegyző            
 
Ellenőrizte:  dr. Papp Judit aljegyző 
 
 
 
Tárgyalja:   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
   Társadalmi Szolidaritás és Humán Ügyek Bizottsága 
   Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 
 
 
 
 
 
 

Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. 
 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

Előterjesztés 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Tárgy:   Javaslat a Képviselő-testület 2022. évi munkatervének elfogadására 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 8/2015.(III.27.) önkormányzati rendelet 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 2022. évi munkatervére javaslatot kértünk az SZMSZ 
25. § (4) bekezdése szerint.  
 

Melléklet:  2022. évi munkaterv javaslat 

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: 

Normatív határozati javaslat: 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
……../2021. (XI….) számú normatív határozata 

a Képviselő-testület 

2022. éves munkatervéről 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Képviselő-testület 2022. évi 

Munkatervét a határozat melléklete szerint. 

Határidő:  2021. december 31. 

Felelős:  polgármester 

 
 

Budakalász, 2021.11.10. 
dr. Göbl Richárd 
   polgármester 
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Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
2022. évi munkaterve 

 
 
2022. január 26. (szerda) 

 Javaslat Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Polgármesteri 
Hivatal és a Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete között, a tervezés, 
a gazdálkodás, a beszámolás rendjét rögzítő, hatályos ún. közigazgatási szerződés - 
munkamegosztási megállapodás felülvizsgálatára 
Előkészítő: pénzügyi és adóiroda vezetője 

 

 Javaslat Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Polgármesteri 
Hivatal és a Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete között, a tervezés, 
a gazdálkodás, a beszámolás rendjét rögzítő, hatályos ún. közigazgatási szerződés - 
munkamegosztási megállapodás felülvizsgálatára 
Előkészítő: pénzügyi és adóiroda vezetője 

 

 Javaslat Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Polgármesteri 
Hivatal és a Nyitnikék Óvoda között, a tervezés, a gazdálkodás, a beszámolás rendjét 
rögzítő, hatályos ún. munkamegosztási megállapodás megkötésére. 
Előkészítő: pénzügyi és adóiroda vezetője 

 

 Javaslat Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Polgármesteri 
Hivatal és a Telepi Óvoda között, a tervezés, a gazdálkodás, a beszámolás rendjét 
rögzítő, hatályos ún. munkamegosztási megállapodás megkötésére. 
Előkészítő: pénzügyi és adóiroda vezetője 

 

 Javaslat Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Polgármesteri 
Hivatal és a Budakalászi Bölcsőde között, a tervezés, a gazdálkodás, a beszámolás 
rendjét rögzítő, hatályos ún. munkamegosztási megállapodás megkötésére. 
Előkészítő: pénzügyi és adóiroda vezetője 

 

 Javaslat Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Polgármesteri 
Hivatal és a Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár között, a tervezés, a gazdálkodás, 
a beszámolás rendjét rögzítő, hatályos ún. munkamegosztási megállapodás 
megkötésére. 
Előkészítő: pénzügyi és adóiroda vezetője 

 

 Javaslat Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Polgármesteri 
Hivatal és az Idősek Klubja között, a tervezés, a gazdálkodás, a beszámolás rendjét 
rögzítő, hatályos ún. munkamegosztási megállapodás megkötésére. 
Előkészítő: pénzügyi és adóiroda vezetője 
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2022. február 23. (szerda) 
 

 Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének 
megalkotására 
Előkészítő: pénzügyi és adóiroda vezetője 

 Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének 
módosítására 
Előkészítő: Előkészítő: pénzügyi és adóiroda vezetője 

 

 Javaslat vagyonrendelet módosítására 
Előkészítő: műszaki- és főépítészi iroda vezetője 

 

 Javaslat versenyeztetési szabályok módosítására 
Előkészítő: műszaki- és főépítészi iroda vezetője 

 

2022. március 30. (szerda) 

 Javaslat homlokzat-felújítási pályázat meghirdetésére 
Előkészítő: műszaki- és főépítészi iroda vezetője 
 

 

2022. április 20. (szerda) közmeghallgatás 

 
2022. április 27. (szerda) 
 

  Javaslat rekreációs telekről szóló rendelet módosítására 
Előkészítő: műszaki- és főépítészi iroda vezetője 

 

 Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 
Előkészítő: aljegyző 

 

 

2022. május 25. (szerda) 

 Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2021. évi zárszámadásának elfogadására 
Előkészítő: pénzügyi és adóiroda vezetője 

 

 Beszámoló a 2021 évi helyi adóztatási tevékenységről 
Előkészítő: pénzügyi és adóiroda vezetője 

 

 Beszámoló a belső ellenőrzés 2021. évi ellenőrzéseiről 
Előkészítő: pénzügyi és adóiroda vezetője 
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2022. június 29. (szerda) 

 Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének 
módosítására 
Előkészítő: Előkészítő: pénzügyi és adóiroda vezetője 

 

 Beszámoló a peres ügyekről 
Előkészítő: műszaki- és főépítészi iroda vezetője 

 

2022. július 1-jétől –augusztus 31-éig   szünet 

 

2021. szeptember 28. (szerda) 

 Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének 
módosítására 
Előkészítő: pénzügyi és adóiroda vezetője 

 

 Beszámoló Budakalász Város Önkormányzat 2022. évi pénzügyi tervének I. félévi 
teljesítéséről. 
Előkészítő: pénzügyi és adóiroda vezetője 

 

 

2022. október 19. (szerda) közmeghallgatás 

2022. október 26. (szerda) 

 Javaslat a helyi adórendelet felülvizsgálatára 
Előkészítő: pénzügyi és adóiroda vezetője 

 

 Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 
Előkészítő: aljegyző 

 

2022. november 30. (szerda) 

 Javaslat lakásrendelet felülvizsgálatára 
Előkészítő: műszaki- és főépítészi iroda vezetője  

 

 Beszámoló Budakalász Város Önkormányzat 2022. évi pénzügyi tervének III. 
negyedévi teljesítéséről. 
Előkészítő: pénzügyi és adóiroda vezetője 

 

 Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének 
módosítására 
Előkészítő: pénzügyi és adóiroda vezetője 
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 Javaslat a 2022. évi Képviselő-testületi munkaterv elfogadására 
Előkészítő: polgármester 

 

2022. december 14. (szerda) 

 Javaslat a 2022. évi belső ellenőrzési terv elfogadására 
Előkészítő: pénzügyi és adóiroda vezetője 
 

 Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 
Előkészítő: aljegyző 

 
 

 


