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IMegfeletö rész X-szel kitöltendö,



Tisztelt Képviselő-testűlet!

Pilisborosjenő Község Onkormányzat K.épviselö-testületének 13/2019. (XI. 13.) önkormányzati
rendeletének Pilisborosjenö Község Onkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatának
(a továbbiakban: SzMSz) 5. § (4) és (5) bekezdése szerint a Képviselő-testület üléseit féléves
munkaterv szerint tartja. A munkaterv tervezetét a tárgyidöszakot megelőző hónapban a
K.épviselő-testíiletnek meg kell tárgyalni.

Fentiek alapján kérem, a Tisztelt Képviselö-testület 2023. I. félévi munkatervére vonatkozó
javaslat összeállítására és megvitatására! Ajavaslatot tartalmazó séma, a soron következő ülések
rendszereinek, hónapokra történő bontásbanjelen előterjesztés mellékleteként szerepel, amelyet
Képviselő-testületi döntés alapján fel kell tölteni munkatervre vonatkozó tartalommal.

A javaslat nem eredményezi azt, hogy a munkatervben nem szereplö előterjesztések ne
kerülhetnének megtárgyalásra, azonban egy tervszerü döntési mechanizmust biztosít a
Képviselő-testület részére.

A munkaterv megfelel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 44. §-ának mely szerint "A képviselő-testület szükség szerint, a szervezeti és müködési
szabályzatban meghatározott számú, de évente legalább hat ülést tart. ". A munkaterv
összeállításánál az SZMSZ vonatkozó rendelkezéseinek megfelelöenjártam el.

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozatijavaslatról dönteni szíveskedjenek!

Pilisborosjenö, 2022. november 25.

Tömöri Balázs

polgármester

Melléklet:

1. számú melléklet: Képviselő-testület 2023. I. félévi munkatervének tervezete



HATÁROZATI JAVASLAT

Pilisborosjenő Község Onkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Képviselő-

testület 2023. első félévi munkatervét az előterjesztés melléklete alapján, a következő szerint
jóváhagyja.

Felelős: Tömöri Balázs polgármester
Határidö: 2023. június 30.



1. sz. melléklet

Pilisborosjenő Község Onkormányzata Képviselő-testületének 2023. 1. félévi munkaterve

Tervezett napirendi pontok Előterjesztő
Bizottságok, melyek

tárgyalják a napirendi
pontot

2023-ban a soron következő ülés január 25.

Határozatok végrehajtásáról szóló jelentés

2023. évi költségvetési rendelet megtárgyalása I.
forduló

Javaslat Pilisborosjenő Község Német
Nemzetiségi Onkormányzatával az
Együttműködési megállapodás felülvizsgálatára.

Javaslat 2023. évi közmeghallgatások
idöpontjának meghatározására.

Javaslat lakossági fómm megtartására

A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális,
egészségügyi juttatásairól, valamint a szociális
és kegyeleti támogatásairól szóló 5/2017. (III. 3.)
önkormányzati rendelet módosítása.

Javaslat Díszpolgári Cím és Pilisborosjenöért
Emlékérem adományozása kapcsán.

február15.

Határozatok végrehajtásáról szólójelentés

Beszámoló a Pilisborosjenői Polgármesteri
Hivatal 2022. évi tevékenységéről.

Tajékoztató a Német Nemzetiségi
Onkormányzat 2022. évi működéséröl.

2023. évi költségvetési rendelet megtárgyalása
II. forduló.

Javaslat a Helyi Esélyegyenlöségi Program
végleges elfogadására.

Javaslat az ifjúsági stratégia és cselekvési terv
elfogadására.

Javaslat civil támogatási pályázat kiirására.



Tervezett napirendi pontok Előterjesztő
Bizottságok, melyek

tárgyalják a napirendi
pontot

április 11,

Határozatok végrehajtásáról szóló jelentés.

2023. évi közbeszerzési terv elfogadása.

Tajékoztató Pilisvörösvár Rendőrörs 2022. évi
munkajáról.

Urömi Idősek Klubjának beszámolója a 2022.
évi tevékenységéről.

Idösek nappali ellátásáról szóló éves szerzödés
felülvizsgálata.
Ovodai beiratkozás időpontjának
meghatározása, az óvoda nyári nyitvatartásának
meghatározása.
Pilisborosjenő Mesevölgy Ovoda 2023/2024
nevelési évben felvehető gyerekek számának
meghatározása
Beszámoló önkormányzati tulajdonú ingatlanok
bérbeadásának áttekintéséröl.

2022. évi zárszámadás.

Beszámoló a Tűzoltóság 2022. évi munkájáról.

Beszámoló az Egészségház és a védőnök 2022.
évi munkájáról.

Beszámoló a Polgárőrság 2022. évi munkájáról.

Beszámoló a civil szervezetek támogatási
összegeinek elszámolásáról.

Beszámoló a Reichel József Művelödési Ház és

Könyvtár 2022. évi működéséről.

Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár
2023. évi rendezvénytervének elfogadása.

június 7.

Határozatok végrehajtásáró) szóló jelentés.



Tervezett napirendi pontok Előterjesztő
Bizottságok, melyek

tárgyalják a napirendi
pontot

2023. második féléves munkaterv elfogadása.

Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról szóló beszámoló, valamint a

Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató
tevékenység értékelése.

Javaslat Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatal
SzMSz-ének áttekintésére, módosítására

Jelen munkaterv csak az előre tervezhető napirendeket tartalmazza, így az egyes ülések
napirendi pontjai bővülhetnek, valamint esetlegesen a polgármester az ülést a
munkatervtől eltérő időpontban is összehivhatja!


