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KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 44. §-a alapján a 
képviselő-testület szükség szerint, a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott 
számú, de évente legalább hat ülést tart.  
 

Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról (a továbbiakban: SzMSz) szóló 
17/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet 14. § (1)-(2) bekezdése foglalkozik a munkatervvel: 
„(1) A képviselő-testület adott évi rendes üléseinek konkrét időpontját a képviselő-testület által 
elfogadott éves munkaterv tartalmazza. 
(2) A munkatervet minden év január 31-ig a polgármester terjeszti elő, melyet a beérkezett 
javaslatok alapján a jegyző állít össze.” 
 

Az SzMSz 9. § (2) bekezdése rögzíti, hogy a képviselő-testület évente legalább 11 alkalommal 
rendes ülést tart, üléseit általában minden hónap utolsó keddi napján tartja, július hónapban 
pedig nem tart rendes ülést. 
 
A képviselő-testület munkatervének összeállításánál figyelembe kell venni a jogszabályok által 
kötelezően megtárgyalandó napirendeket (pl. költségvetés, zárszámadás, a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatellátásról, az adóbevételek alakulásáról szóló tájékoztatások, 
közbeszerzési terv elfogadása stb.), továbbá azokat, melyek napirendre tűzéséről a képviselő-
testület külön dönt.  
 
Emellett a munkatervbe felvételre kerülő napirendre javaslatot tehet önkormányzati képviselő 
és intézményvezető is. A munkaterv tervezete kiküldésre került a javaslattételi joggal 
rendelkezőknek azzal, hogy amennyiben javaslatuk van, szíveskedjenek azt írásban jelezni 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján összeállított tervezetet 
megismerve, döntsön a 2017. évi munkatervéről.  
 
Kiszombor, 2017. január 26. 

Tisztelettel: 
Szegvári Ernőné 

 polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi munkatervét az 
önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (X. 22.) önkormányzati 
rendelet 14. § (1) bekezdésben foglaltak szerint elfogadta. 
 
A Munkaterv a határozat mellékletét képezi. 
 
A határozatról értesül: 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Irattár 
 


