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Javaslat a Képviselő-testület 2022. évi munkatervére 
 
Kismaros Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Szerveinek Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 8/2021. (VII.22.) rendelete 6. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület éves 
munkaterv alapján működik. A munkatervi javaslatot a polgármester terjeszti a képviselő-testület 
elé. A tervezet összeállítása előtt javaslatot kell kérni a 6. § (2) bekezdésében felsoroltaktól: 

a) a képviselő-testület tagjaitól, 
b) a bizottságtól, 
c) jegyzőtől, aljegyzőtől, 
d) a képviselő-testülettel együttműködési megállapodást kötött önszerveződő közösségek ve-

zetőitől, 
e) a nemzetiségi önkormányzatoktól, 
f) az önkormányzat fenntartásában és/vagy működtetésében lévő intézményektől. 

 
A munkaterv összeállításához 2021. november 11. napján az alábbi elektronikus levélben kértem 
javaslatot. 
 
„Tisztelt Képviselőtársaim! 
Tisztelt Bizottsági Tagok! 
Tisztelt Munkatársak! 
Tisztelt Intézményvezetők! 
Tisztelt Csoportvezetők! 
 
A Képviselő-testület a decemberi ülésén tárgyalja a Képviselő-testület 2022. évi munkatervét, melyre vonatkozó 
javaslataitokat kérem küldjétek meg az alábbiak figyelembe vételével: 

 Az önkormányzat és intézményeinek jogszabályi kötelezettségekből származó, képviselő-testületi döntést 
igénylő feladatai, határidőkkel 

 Az önkormányzat munkájában képviselő-testületi döntést igénylő, településfejlesztéssel, település-üzemelte-
téssel kapcsolatos feladatok, elképzelések, határidők 

 Az önkormányzat és intézményeinek munkájában képviselő-testületi döntést igénylő, kulturális progra-
mokkal kapcsolatos feladatok, határidők 

 Az önkormányzat és intézményeinek munkájában képviselő-testületi döntést igénylő, szociális ellátással, 
oktatással, sporttal kapcsolatos feladatok, határidők 

 Az önkormányzat és intézményeinek pályázatait érintő feladatok, határidők 
 

A munkatervhez kiküldendő előterjesztés elkészítése miatt kérem, hogy javaslataitokat legkésőbb 2021. december 
elsejéig küldjétek meg részemre. 
Köszönöm.  
 
Tisztelettel: 
Neubauer Rudolf” 
 
A munkaterv összeállításához a Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elnöke, Moór 
Róbert Képviselő Úr 2021. november 15-én az alábbi javaslatot küldte: 
 
 „Javaslom, hogy a Kossuth Lajos és Szokolyai úti járdák tulajdonjogának végleges rende-
zése, valamint az itt megvalósítandó járdaépítés szerepeljen a munkatervben.” 
 
A Kismarosi Falumúzeum Alapítvány elnöke, dr. Néder Sarolta 2021. november 15-én az alábbi e-
mailt küldte: 
 
 „Tisztelt Címzettek! 
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 Javaslom, hogy Kismaros település hivatalos ünnepségei legyenek tárgysorba emelve: 
 
 Január hónapban - Málenkij robotra emlékezés (egyeztetés a NNÖK-al, a szomszéd tele-
 pülésekkel, és az egyházközséggel, valamint a Művelődési házzal és a Falumúzeum 
 Alapítvánnyal) 
 Augusztus 20 - Államalapítás és Szent István ünnepe (egyeztetés az egyházközséggel 
 és a Művelődési házzal) 
 Október 23 - 56-os forradalom és szabadságharc ünnepe, díjátadók (egyeztetés a Műve
 lődési házzal) 
 
 Üdvözlettel: 
 Néder Sarolta 
 KFA” 
 
Kondorosi Gergő Képviselő Úr szintén 2021. november 15-én az alábbi napirendi pont javaslato-
kat küldte két levélben: 
 
 „Javaslom a jövő évi munkatervbe az alábbi témákat: 
 - Szabadtéri edzési lehetőség kialakítása más néven Street workout pálya építése. 
 - Kossuth Lajos utca alsó Mária szobortól és Széchenyi utca aszfaltozása a vízelve-
 zetések figyelembevételével.” 
 
 „Fontos lakossági észrevétel, kérés érkezett melyet szintén szeretnék javasolni a jövő évi 
 munkatervbe első negyedévre: 
 1. A Patak vendéglő--Kisvasútnál lévő átkelő kulturált balesetmentes befejezése. 
 2. CBA-nál lévő kishíd életveszélyes kisgyerekeknek. Olyan nagy a korláttávolság, hogy 
 egy kisgyerek simán átfér és lezuhanhat a patakba. Egy keresztpánt, akár fából is orvo
 solná a dolgot.” 
 
A munkaterv összeállításához a Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági vezetője, 
Hajdú László 2021. november 15-én az alábbi kérést, észrevételt küldte el e-mailben: 
 
 „A 2022. évi munkatervbe kérlek szépen tedd bele az összes olyan pénzügyi témájú napi
 rendet, ami a 2021. éviben is szerepel. Pl.: negyedéves beszámolók, negyedéves előirányzat 
 módosítások, költségvetési koncepció, belső ellenőrzési terv. 
 A 2022. évi költségvetés tárgyalására 2022. február 14. napját javaslom, mert ezt a testület
 nek 2022. február 15. napjáig tárgyalnia kell.” 
 
Az NNÖK elnöke, Erdővölgyi Emil Sándorné 2021. november 15-én a munkaterv összeállítása 
kapcsán a következőket kérte: 
 
 „Kérem vegyék fel a 2022-es évi feladatok közé a Kossuth L. úti buszmegállók tetővel és 
 paddal való felszerelését. 
 A Széchenyi utca vízelvezetésének megoldását az útburkolat felújítását a Kossuth. L. úti 
 szakasszal együtt. 
 Parkolóhelyek kialakítását a Mária szoborral szemben, rendezve a zöld területet ezzel egy 
 időben.” 
 
Krebsz Botond Képviselő Úr javasolja, hogy év elejére vegyük fel önálló napirendi pontként a 
megépülő bölcsőde üzemeltetésének kérdéskörét. 
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A munkaterv összeállításához Kismaros Főépítésze, Philipp Frigyes 2021. november 17-én jelezte, 
hogy a 2021. évitől nincs eltérés, tárgyalandó napirendi pontjai ugyanazok, mint 2021-ben. 
 
A pénzügyi forrást igénylő településfejlesztési javaslatokat továbbítottuk a Kismarosi Közös Ön-
kormányzati Hivatal gazdasági vezetője részére. A 2022. évi költségvetés tárgyalása során a rendel-
kezésre álló szabad tartalékok ismeretében tud dönteni a Testület a javaslatok befogadhatóságáról. 
 
Kismaros hivatalos ünnepségei, illetve az azokról való megemlékezés a Művelődési Ház jövő évi 
programnaptárjába már be lett építve a megfelelő forrás betervezésével. 
 
A Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal javaslatait a munkaterv tervezete tartalmazza. 
 
Mindezekre tekintettel a Képviselő-testület 2022. évi munkatervére a beérkező kérések figyelembe 
vételével és munkatervbe emelésével a mellékelt javaslatot terjesztem elő. 
 
 
Kismaros, 2021. december 1. 
 
 
       Neubauer Rudolf 
           polgármester 
 
 

DÖNTÉSI JAVASLAT 
 

Határozati javaslat (PÜTB) 
 

Kismaros Község Önkormányzat Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottsága a 
Képviselő-testület 2022. évi munkatervét a csatolt 1. számú mellékletnek megfelelően elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Felelős: elnök 
Határidő: azonnal 
 
 

Határozati javaslat: 
Kismaros Község Önkormányzat 

…/2021. (XII.13.) sz. Képviselő-testületi határozata 
a Képviselő-testület 2022. évi munkatervének elfogadásáról 

 
Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2022. évi munkatervét 
a csatolt 1. számú mellékletnek megfelelően elfogadja. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
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1. számú melléklet 
 

Kismaros Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
2022. évi munkaterve 

 
 
Január 17. 17 óra 
 

Napirend: 

1. Javaslat a Vilcsek Gyula Általános Iskola felvételi körzethatárának felülvizsgálatára, 
 megállapítására 

Előterjesztő: polgármester 

2. Javaslat a Kismarosért Közalapítvány hiányzó tisztségviselőire 

Előterjesztő: polgármester 

 3. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről  

Előterjesztő: polgármester 

4. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról 

Előterjesztő: jegyző 

 
Február 14. 17 óra 
 

Napirend: 

1. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének előterjesztése, megtárgyalása 

 Előkészítésért felelős: gazdasági vezető 

Előterjesztő: polgármester 

Véleményező bizottság: PÜTB 

 2. Településrendezési eszközök karbantartása 

 Előkészítésért felelős: Főépítész 

Előterjesztő: polgármester 

3. Beszámoló a Művelődési Ház és IKSZT ház 2021. évi tevékenységéről, a Művelődési 
 Ház 2022. évi munkatervének elfogadása 

Előterjesztő: intézményvezető 

4. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről  

Előterjesztő: polgármester 

5. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról 

Előterjesztő: jegyző 

 

Március 21. 17 óra 
 

Napirend: 

1. Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása 

 Előkészítésért felelős: gazdasági vezető 

Előterjesztő: polgármester 
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Véleményező bizottság: PÜTB 

 2. Az Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervének megtárgyalása, elfogadása 

 Előkészítésért felelős: jegyző, pályázati referens 

Előterjesztő: polgármester 

Véleményező bizottság: PÜTB 

3. Javaslat a kismarosi Bölcsőde üzemeltetésére 

Előkészítésért felelős: gazdasági vezető 

Előterjesztő: polgármester 

Véleményező bizottság: PÜTB 

 4. Beszámoló a Váci Rendőrkapitányság 2021. évi tevékenységéről 

Előadó: kapitányságvezető 

5. Az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása a Kis Morgó Óvodában 

Előterjesztő: polgármester, intézményvezető 

6. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről  

Előterjesztő: polgármester 

7. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról 

Előterjesztő: jegyző 

 

Április 11. 17 óra 
 

Napirend: 

1. Beszámoló az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítéséről (zárszámadás) 

 Előkészítésért felelős: gazdasági vezető, PÜTB 

Előterjesztő: polgármester 

Véleményező bizottság: PÜTB 

2. 2021. évi belső ellenőrzési jelentés 

 Előkészítésért felelős: gazdasági vezető 

Előterjesztő: jegyző 

3. Javaslat a Mosoly Családsegítő Szolgálat 2021. évi beszámolójának elfogadására 

 Előkészítésért felelős és előadó: a Szolgálat munkatársa 

4. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről  

Előterjesztő: polgármester 

5. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról 

Előterjesztő: jegyző 

 

Május 16. 17 óra 

 

Napirend: 

 1. 2022/01. negyedéves költségvetési beszámoló 

 Előkészítésért felelős: gazdasági vezető 

Előterjesztő: polgármester 
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Véleményező bizottság: PÜTB 

 2. 2022/01. költségvetés módosítás 

 Előkészítésért felelős: gazdasági vezető 

Előterjesztő: polgármester 

Véleményező bizottság: PÜTB 

 3. Tájékoztató a településrendezési eszközök 2021. évi hatályosulásáról 

 Előkészítésért felelős és előterjesztő: Főépítész 

4. Tájékoztató a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet 2021. évi 
 hatályosulásáról 

 Előkészítésért felelős és előterjesztő: Főépítész 

 5. Javaslat a családi bölcsőde fenntartójának, a Váci Egyházmegye Szamaritánus Szolgálat 
 Intézményfenntartó Központnak a 2022. évi költségvetési tervezetére 

Előterjesztő: polgármester 

Véleményező bizottság: PÜTB 

6. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről  

Előterjesztő: polgármester 

7. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról 

Előterjesztő: jegyző 

 

Június 20. 17 óra 
 

Napirend: 

1. Javaslat a Váci Egyházmegye Szamaritánus Szolgálat Intézményfenntartó Központ 
 bölcsődei ellátásra vonatkozó 2021. évi elszámolásának elfogadására 

 Előkészítésért felelős: a Fenntartó gazdasági vezetője 

Előterjesztő: polgármester 

Véleményező bizottság: PÜTB 

 2. Beszámoló a Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal előző évi munkájáról 

 Előterjesztő: jegyző 

 3. Javaslat szociális tüzelőanyag pályázat benyújtására 

 Előterjesztő: polgármester 

4. Javaslat közétkeztetés tárgyában az ajánlati felhívás eredményének megállapítására, és a 
nyertessel történő szerződéskötésre 

 Előterjesztő: polgármester 

Véleményező bizottság: PÜTB 

5. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről  

Előterjesztő: polgármester 

6. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról 

Előterjesztő: jegyző 

 

Szeptember 19. 17 óra 
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Napirend: 

1. 2022/01. féléves költségvetési beszámoló 

 Előkészítésért felelős: gazdasági vezető 

 Előterjesztő: polgármester 

Véleményező bizottság: PÜTB 

 2. 2022/02. költségvetés módosítás 

 Előkészítésért felelős: gazdasági vezető 

Előterjesztő: polgármester 

Véleményező bizottság: PÜTB 

3. Beszámoló a Kis Morgó Óvoda 2021/2022-es nevelési évben végzett tevékenységéről 

 Előkészítésért felelős: intézményvezető 

Előterjesztő: polgármester 

4. Javaslat a Kismaros Díszpolgára, és a Kismarosért Érdemrend kitüntető cím díjazottjaira 

 Előterjesztő: polgármester 

 5. Javaslat a szociális célú tüzelőanyag ellátásról szóló rendelet megalkotására 

 Előterjesztő: polgármester 

 6. Javaslat a Vilcsek Gyula Általános Iskola felvételi körzethatárának felülvizsgálatára, 
 megállapítására 

 Előterjesztő: polgármester 

7. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről  

Előterjesztő: polgármester 

8. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról 

Előterjesztő: jegyző 

 

Október 17. 17 óra 
 

Napirend: 

1. Beszámoló a Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatal hatósági munkájáról 

 Előterjesztő és előkészítésért felelős: jegyző 

2. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről  

Előterjesztő: polgármester 

3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról 

Előterjesztő: jegyző 

 
November 21. 17 óra 
 

Napirend: 

1. 2022/03. negyedéves költségvetési beszámoló 

 Előkészítésért felelős: gazdasági vezető 

 Előterjesztő: polgármester 

Véleményező bizottság: PÜTB 

 2. 2022/03. költségvetés módosítás 
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 Előkészítésért felelős: gazdasági vezető 

Előterjesztő: polgármester 

Véleményező bizottság: PÜTB 

3. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési koncepciójának előterjesztése, megtárgyalása 

 Előkészítésért felelős: gazdasági vezető 

 Előterjesztő: polgármester 

Véleményező bizottság: PÜTB 

4. Az Önkormányzat 2023. évi adókoncepciójának előterjesztése, megtárgyalása, az adóren-
deletek felülvizsgálata 

 Előkészítésért felelős: gazdasági vezető, jegyző 

 Előterjesztő: polgármester 

Véleményező bizottság: PÜTB 

 5. Az Önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési tervének megtárgyalása, elfogadása 

 Előkészítésért felelős: gazdasági vezető 

 Előterjesztő: polgármester 

Véleményező bizottság: PÜTB 

6. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről  

Előterjesztő: polgármester 

7. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról 

Előterjesztő: jegyző 

 

 

December 3. 14 óra – Közmeghallgatás tervezett időpontja 

 

December 12. 17 óra 
 

Napirend: 

1. Az Önkormányzat 2023. évi munkatervének megtárgyalása 

 Előkészítésért felelős: jegyző 

 Előterjesztő: polgármester 

2. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről  

Előterjesztő: polgármester 

3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról 

Előterjesztő: jegyző 

 

Kismaros, 2021. december 1. 
 
  
       Neubauer Rudolf 
           polgármester 


