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Tisztelt Képviselő-testület!

Pilisborosjenö Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2019. (XI. 13. ) önkormányzati
rendeletének Pilisborosjenő Község Önkonnányzatának 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 tárgyidőszakot megelőző hónapban a
Képviselő-testületnek meg kell tárgyalni.

Magyarország Konnánya a világjárványra vonatkozó intézkedések következtében elrendelte a
veszélyhelyzetet, amely következtében a Képviselő-testület ülések szüneteltek, a testület
hatáskörét a Polgármester gyakorolta. A Közigazgatási szünetet követően és a világjárvány
szükséges intézkedéseit figyelembe véve, a soron következő Képviselő-testületi ülésen, az év
hátralevö hónapjaira szükséges megállapítania a testületnek a munkatervét.

Fentiek alapján kérem, a Tisztelt Képviselő-testiilet 2021. II. félévi munkatervére vonatkozó
javaslat összeállítására és megvitatására! Ajavaslatot tartalmazó séma, a soron következö ülések
rendszereinek, hónapokra történö bontásbanjelen előterjesztés mellékleteként szerepel, amelyet
Képviselő-testületi döntés alapján fel kell tölteni munkatervre vonatkozó tartaloinmal.

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

A mimkaterv - figyelemmel az eddigi Képviselő-testületi ülésekre, valamint a világjárvány
következtében fellépő korlátozások szerinti módosításokat - megfelel Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 44. §-ának mely szerint "A képviselő-
testület szükség szerint, a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott számú, de évente
legalább hat ülést tart. ". A munkaterv összeállításánál az SZMSZ vonatkozó rendelkezéseinek
megfelelőenjártam el.

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatról dönteni szíveskedjenek!

Pilisborosjenö, 2021. szeptember 01
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Melléklet:
1. számú melléklet: Képviselő-testület 2021. II. félévi mimkatervének tervezete



HATÁROZATIJAVASLAT

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselö-testülete úgy dönt, hogy a Képviselő-
testület 2021. második félévi munkatervét az előterjesztés melléklete alapján, a következök
szerint jóváhagyja.

Az elfogadott munkaterv a határozati javaslat része.

Felelős: Tömöri Balázs polgánnester
Határidő: 2021. december 31



1. sz. melléklet

Pilisboros'enő Közsé Önkormán zataKé viselő-testületének 2020. II. félévi munkaterve

Tervezett napirendi pontok Előterjesztő
Bizottságok, melyek

tárgyalják a napirendi
pontot

2021. október 20.

Határozatok végrehajtásáról szóló jelentés

Javaslat eünaradt beszámolók elfogadására

Javaslat Pilisborosjenő Község
Onkonnányzatának SzMSz második
áttekintésére módosítására.

Döntés a Családsegítő épületének további
bérléséről.

Javaslat Gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátásának átfogó értékelésének
elfogadására
Javaslat Pilisborosjenő Község
Onkormányzatának a gyennekvédelmi
ellátásokról szóló 9/2015. (V. 2S.)
önkomián zati rendeletének módosítására

Javaslat Pilisborosjenöi Polgármesteri Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzatának
határozat szintű módosítására

Javaslat Pilisborosjenö Község
Önkonnányzatának a közművelödésröl szóló
8/2004 (III. 15.) sz. önk. rendeletének
felülvizs álatára

2021. november 17.

Határozatok végrehajtásáról szóló jelentés

Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program
felülvizsgálatára

Javaslat 2021 Belső ellenörzési terv elfogadására



Tervezett napirendi pontok

Javaslat 2021. évi nyári/ és karácsonyi igazgatási
szünet rendeleti szintü meghatározására

Javaslat Civil szervezetek 2022. évi támogatási
pályázatának kiírására
Javaslat Pilisborosjenő Község
Onkormányzatának rendeleteinek áttekintésére,
jogtechnikai átvezetésére, rendelet szmtű
módosításaira.

Előterjesztő
Bizottságok, melyek

tárgyalják a napirendi
pontot

2021. december 15.

Határozatok végrehajtásáról szólójelentés

Javaslat Pilisborosjenő Község
Önkormányzatának a fák védehnéről szóló
..... /2021. (IX. ..... ) rendelet feimvizsgálatára

Javaslat a Képviselö-testület 2022. év I. féléves
munkatervének meghatározására

Javaslat a köztisztviselők 2022. évi

teljesítménykövetelmények alapját képező
kiemelt célok meghatározására.

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 összehívhatja!




