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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
Képviselő-testülete 
 
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.  
 
A Könyvtár munkatársai tekintettel arra, hogy könyvtárunk a Könyvtárellátási Szolgáltató 
Rendszer keretén belül működik, és a 39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet 7. § (5) bekezdése 
szerint a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár május végéig küldi meg az éves 
beszámoló anyagát, kérték, hogy a Könyvtár beszámolója a Somogyi Károly Könyvtár 
beszámolójával együtt kerüljön betervezésre, a tervezetben a könyvtári tevékenységről szóló 
beszámolók a júniusi ülés napirendjei közé kerültek.  
 



A Kiszombori Karátson Emília Óvoda vezetőjének javaslata alapján a márciusi ülés napirendjei 
közé beillesztettük az óvodavezetői megbízásra történő pályázat kiírását, valamint a 6. 
napirendi pont címe „Tájékoztatás a közmunkaprogram tapasztalatairól, valamint Kiszombor 
munkaerőpiaci helyzetéről.” címre módosult. A májusi ülés napirendjében a 6. pont címét „A 
Kiszombori Karátson Emília Óvoda 2018/2019-es nevelési évben indítandó óvodai csoportok 
számának meghatározása.” címre módosítottuk. Az óvodavezetői megbízásra kiírt pályázatra 
beérkezett pályázatok elbírálását a júniusi ülésre, zárt ülés keretében történő megtárgyalásra 
építettük be.  
 
Az első tervezethez képest az áprilisi ülés napirendjei közé felvételre került 1-1 tájékoztató 
Kiszombor építészeti örökségéről, illetve az önkormányzati tulajdonban lévő lakások 
állapotáról, a díjfizetések teljesítéséről, valamint a nem lakás céljára szolgáló bérleményekről. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján összeállított tervezetet 
megismerve, döntsön a 2018. évi munkatervéről.  
 
Kiszombor, 2018. január 25. 
 

Tisztelettel: 
Szegvári Ernőné 

 polgármester 
  



 
Tárgy: A Képviselő-testület 2018. évi munkaterve 
 
__/2018.(____) KNÖT h.  
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. 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 
- Polgármesteri Hivatal Igazgatási Csoport 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Intézményvezetők 
- Irattár 
 
  



„TERVEZET” 
KISZOMBOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2018. évi  
MUNKATERVE 

 
A képviselő-testület munkaterv szerinti üléseinek tervezett időpontja: minden hónap utolsó 
keddi napja. (SZMSZ 9. § (2) bek.)  
 
A testületi ülések kezdeti időpontja délelőtt 9.00 óra, állandó napirendi pontjai: 
1. Polgármesteri jelentés. 

Előadó: polgármester 
 
2. Rendelettervezetek. Döntési javaslatok.  

Előadók: polgármester    jegyző 
 
JANUÁR 30. 
3. A képviselő-testület 2018. évi munkaterve. 

Előadók: polgármester    jegyző 
 
4. Az óvodai beiratkozás időpontjának és a nyári zárva tartás meghatározása. (Nkt. 83. § (2) 
bek. b) pontja) 

Előadók: polgármester    óvodavezető 
 
5. A bölcsőde nyári nyitvatartási rendjének meghatározása. (Gyvt. 43. § (4) bek.) 

Előadók: polgármester    KSZGYI vezető 
 
6. Kiszombori Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás 
felülvizsgálata. (Njtv. 80. § (2) bek.) 

Előadó: polgármester 
 
FEBRUÁR 13.  
3. Az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek a 2018. költségvetési évet követő 3 évre várható összegének meghatározása. 
(Áht. 29/A. §)  

Előadó: polgármester 
 
4. A 2018. évi költségvetési rendelet megalkotása. (Áht. 24. § (3) bek.) 

Előadók: polgármester    jegyző 
 
FEBRUÁR 27. 
3. Az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 1/2015. (II. 25.) önkormányzati 
rendelete felülvizsgálata. 

Előadók: polgármester    jegyző 
 
4. A polgármester szabadság-ütemezésének jóváhagyása. (Kttv. 225/C. § (2) bek.) 

Előadó: polgármester 
 
5. A 2018. évi közművelődési rendezvényterv elfogadása. (17/2010.(VII. 28.) KNÖT rendelet 
12. §.) 

Előadó: polgármester    művelődésszervező 
 



 
FALUGY ŰLÉS (Mötv. 53. § (3); SZMSZ 41.§ (1) bek.) 
Tájékoztató az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről. 
Előadó: polgármester 
 
 
MÁRCIUS 27. 
3. A Rendőrség beszámolója a településen végzett tevékenységükről. (Rtv. 8.§ (4) bek.) 

Előadók: rendőrkapitány   őrsparancsnok 
 
4. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 2018. évre vonatkozó közbeszerzési tervének 
elfogadása. (Kbt. 42. § (1) bek.)  

Előadók: polgármester    jegyző 
 
5. Pályázat kiírása óvodavezetői megbízásra.  

Előadó: polgármester 
 
6. Tájékoztatás a közmunkaprogram tapasztalatairól, valamint Kiszombor munkaerőpiaci 
helyzetéről.  

Előadó: polgármester  Csongrád Megyei Kormányhivatal        Foglalkoztatási Paktum Iroda 
Makói Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály vezetője   szakmai vezetője 

 
ÁPRILIS 24. 
3. A 2017. évi költségvetés teljesítéséről szóló pénzügyi beszámoló. (Áht. 91. § (1) bek.) 

Előadók: polgármester    jegyző 
 
4. A 2017. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló éves ellenőrzési jelentés és az éves 
összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadása. (Bkr. 49. § (3a) bek.) 

Előadók: polgármester    jegyző 
 
5. Tájékoztató Kiszombor építészeti örökségéről.  

Előadó: polgármester    
 
6. Tájékoztató az önkormányzati tulajdonban lévő lakások állapotáról, a díjfizetések 
teljesítéséről, valamint a nem lakás céljára szolgáló bérleményekről.  

Előadó: polgármester 
 
MÁJUS 29. 
3. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi munkáról szóló beszámoló Kiszombor nagyközség 
területén. (Gyvt. 96. § (6) bek.) 

Előadók: polgármester    KSZGYI vezető 
 
4. A Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény beszámolója a 2017. évi 
tevékenységéről. (Szt. 92/B. § (1) bek. d) pont, Gyvt. 104. § (1) bek. e) pont) 

Előadó: KSZGYI vezető 
 
5. Tájékoztató Kiszombor nagyközség egészségügyi alapellátásának működéséről. 

Előadók: polgármester  KSZGYI vezető   háziorvosok, fogorvos, védőnő 
 
6. A Kiszombori Karátson Emília Óvoda 2018/2019-es nevelési évben indítandó óvodai 
csoportok számának meghatározása. (Nkt. 83. § (2) bek. d) pont) 

Előadók: polgármester    óvodavezető 
 



JÚNIUS 26. 
3. Kiszombori Karátson Emília Óvoda tájékoztatója a 2017/2018-as nevelési évről. 

Előadó: óvodavezető 
 
4. Tájékoztató a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ kiszombori feladatellátásáról, az 
iskola működtetésének tapasztalatairól. 

Előadó: tankerületi igazgató 
 
5. Szakmai tájékoztató a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár a Könyvtárellátási 
Szolgáltatási Rendszer által nyújtott 2017. évi szolgáltatásáról. (39/2013. (V. 31.) EMMI rend. 
7. § (5) bek.) 

Előadók: polgármester     Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár munkatársa 
 
6. Tájékoztató a településen folyó könyvtári tevékenységről. (39/2013. (V. 31.) EMMI rend. 7. 
§ (5) bek.) 

Előadók: polgármester     könyvtáros 
 
Zárt ülés 
7. Az óvodavezetői megbízásra kiírt pályázatra beérkezett pályázatok elbírálása. 

Előadó: polgármester  
 
JÚLIUS HÓ (Szünet) 
 
AUGUSZTUS 28. 
3. Tájékoztató a 2018. évi költségvetés első félévi helyzetéről.  

Előadók: polgármester    jegyző 
 
SZEPTEMBER 25. 
3. Tájékoztató a településen folyó közművelődési tevékenységről. 

Előadók: polgármester     művelődésszervező 
 
OKTÓBER 30. 
3. Tájékoztató Kiszombor nagyközség környezetének állapotáról, a közterületek rendjéről, a 
település környezetének alakításában aktuális önkormányzati és lakossági feladatokról.  

Előadók: polgármester     ügyintéző 
 
 
OKTÓBER HÓNAPBAN KÖZMEGHALLGATÁS (Mötv.54. §; SZMSZ 40. §) 
4. Kiszombor nagyközség környezetének állapotáról, a közterületek rendjéről, a település 
környezetének alakításában aktuális önkormányzati és lakossági feladatokról szóló tájékoztató 
ismertetése. 

Előadó: polgármester 
 
 
  



NOVEMBER 27. 
3. A helyi adórendeletek felülvizsgálata.  

Előadók: polgármester     jegyző 
 
4. Temetői díjmértékek felülvizsgálata. (Ttv. 40. § (3) bek.) 

Előadók: polgármester     jegyző 
 
5. Beszámoló a Kiszombori Polgármesteri Hivatal tevékenységéről. (Mötv.81. § (3) bek. f) pont) 

Előadó: jegyző 
 
DECEMBER 11. 
3. Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet elfogadása. (Áht. 25. §) 

Előadók: polgármester     jegyző 
 
4. Tájékoztató a helyi adóbevételek alakulásáról.  

Előadó: jegyző 
 
5. Beszámoló a jogi személyiségű társulásokban végzett tevékenységről. (Mötv. 93. § 14. pont) 

Előadó: polgármester 
 
6. 2019. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása. (Mötv. 119. § (5) bek.) 

Előadók: polgármester     jegyző 


