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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény értelmében: 

 

44. § A képviselő-testület szükség szerint, a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott 

számú, de évente legalább hat ülést tart. 

 

Nagytarcsa Község Önkormányzata képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló 8/2022. (VII.25.) önkormányzati rendelete szerint: 

 

7. § (1) A Képviselő-testület az éves munkatervének megfelelően ülésezik.  

(2) A munkaterv összeállításához javaslatot kell kérni valamennyi képviselőtől, a Képviselő-testület 

bizottságaitól és a jegyzőtől. A munkaterv tervezetét a tárgyévet megelőző év december 31-ig a 

polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé. 

(3) A munkaterv tartalmazza a képviselő-testületi ülések tervezett időpontját, napirendjét, valamint a 

közmeghallgatás időpontját. 

 

Fenti jogszabályi rendelkezésekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen 

előterjesztéshez csattolt munkaterv elfogadásáról dönteni szíveskedjen. 

 

Nagytarcsa, 2022. október 03. 

 

       Gulyás Tamás István s.k. 

         polgármester 

 

Határozati javaslat 

Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének ….../2022.(…….) határozata 

 

Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2022. év 

hátralévő részére munkatervét az alábbiak szerint fogadja el: 

 

November 10.  

Közmeghallgatás 

 

November 28. 

2022. évi Költségvetés II. sz. módosítása 

Bursa Hungarica pályázatok elbírálása 
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Nagytarcsai Múzeumi Kiállítóhely vezetőjének beszámolója 

Községi Könyvtár beszámolója 

Nagytarcsai Csillagszem Óvoda beszámolója 

Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat beszámolója 

Nagytarcsai Szlovákok Önkormányzatának beszámolója 

Védőnői beszámolók 

Felnőtt háziorvos és gyermekorvos beszámolója 

Nagytarcsai Közszolgáltató Nonprofit Kft. pénzügyi beszámolója 

2022. évi Közművelődési beszámoló 

2023. évi Képviselő-testületi munkaterv elfogadása 

2023. évi költségvetési koncepció tervezetének elfogadása 

2023. évi Közművelődési munkaterv elfogadása 

2023. évi belső ellenőrzési terv 

2023 évi térítési díjak (temető, múzeum) 

2023. évi étkezési térítési díjak 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 


