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ELŐTERJESZTÉS 

 

A 2022. évi Képviselő testületi munkaterv elfogadásáról 

 

 

Tárgyalja: Csökmő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2021. november 22. 

napján tartandó nyílt ülésén 

 

Előterjesztő:  Nagy Tibor polgármester 

Készítette: Fülöpné dr. Kerti Judit jegyző 

Melléklet:  1 db határozati javaslat  

 

 

Jogszabályi háttár: 

• Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

• Csökmő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2019.(XI.25.) 

önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 44. §-a alapján a 

képviselőtestület szükség szerint, a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott 

számú, de évente legalább hat ülést tart.  

A képviselő-testület a tervszerű és átgondolt munkavégzés érdekében munkatervet (üléstervet) 

fogad el, mely naptári évre vonatkozóan tartalmazza a tervezett ülések időpontját, és az 

üléseken jogszabályi kötelezettségeinkből, illetve közérdekből fakadóan megtárgyalásra 

kerülő főbb témákat, napirendeket. 

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 8. §-a alapján a következő évre 

vonatkozó munkaterv-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé jóváhagyás 

végett minden év december 31. napjáig. A munkaterv összeállításához javaslatot kell kérni: a 

képviselő-testület tagjaitól, és a jegyzőtől.  

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a mellékelt 2022. évi munkaterv-tervezetet 

szíveskedjenek elfogadni. 

Csökmő, 2021. november 17. 

           /: Nagy  Tibor s.k.:/ 

             polgármester 

 

 

 



Melléklet az előterjesztéshez: határozat javaslat 

 

 

Csökmő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete  

…../2021. (XI.22.) határozata 

 

Csökmő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 10/2019. (XI.25.) önkormányzati rendelet 8.§-a alapján a 2022. 

évi munkatervét ezen határozat mellékletében foglaltak szerint fogadja el. 

 

Határidő: 2021. december 31. 

Felelős: Nagy Tibor polgármester 

 

 

…../2021. (XI.22.) sz. határozat melléklete: 

 

CSÖKMŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2022. ÉVI MUNKATERVE 

 

 

I.) Az ülések napirendi pontjai: 

 

 

2022. január: 

 

- Beszámoló az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a két ülés között történt fontosabb 

eseményekről, a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról. 

Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester 

 

- Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás 

felülvizsgálatáról 

Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester 

 

- Előterjesztés a polgármester előző évben igénybe vett és ki nem vett szabadságának 

megállapításáról, a tárgyévi szabadság-ütemezésének jóváhagyásáról 

Előterjesztő: Fülöpné dr. Kerti Judit jegyző  

 

 

 

2022. február: 

 

- Beszámoló az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a két ülés között történt fontosabb 

eseményekről, a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról. 

Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester 

 

- A csökmői Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójának 

beiskolázással kapcsolatos tájékoztatója 

Előterjesztő: Tóthné Almási Zsuzsanna 



 

- Előterjesztés az iskolai körzethatárok kijelölésének véleményezéséről 

Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester 

 

- Előterjesztés az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési 

kötelezettségének a költségvetési évet követő 3 évre várható összegének 

meghatározásáról 

Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester 

 

- Előterjesztés az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének 

megtárgyalásáról 

Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester 

 

- Előterjesztés a 2022. évi közművelődési rendezvényterv elfogadásáról 

Előterjesztő: Kiss Andrea intézményvezető 

 

 

2022. március: 

 

- Beszámoló az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a két ülés között történt fontosabb 

eseményekről, a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról. 

Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester 

 

- Előterjesztés az óvodai beiratkozás rendjéről és idejéről 

Előterjesztő: Fülöpné dr. Kerti Judit jegyző 

 

- Előterjesztés az éves összesített közbeszerzési terv elfogadásáról 

Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester 

 

- Beszámoló a Faluház és Könyvtár 2021. évi működéséről 

Előterjesztő: Kiss Andrea igazgató 

 

- Előterjesztés a civil szervezetek 2022. évi támogatásáról szóló pályázat kiírásáról 

Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester 

 

- Előterjesztés az intézményvezetői pályázatok kiírásáról (Faluház és Könyvtár, 

Játéksziget Óvoda és Mini Bölcsőde) 

Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester 

 

  

 

 

2022. április:  

 

- Beszámoló az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a két ülés között történt fontosabb 

eseményekről, a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról. 

Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester 



 

- Előterjesztés a település 2021. évi egészségügyi helyzetéről, egészségügyi ellátásáról 

Előterjesztők: háziorvos, fogorvos, védőnő, ügyeletet ellátó szervezet vezetője 

 

- Beszámoló a Bihari Szociális Szolgáltató Központ Csökmői Idősek Klubja 2021. évi 

tevékenységéről  

Előterjesztő: Szabóné Kovács Zsuzsanna BSZSZK intézményvezetője  

 

- Beszámoló a Bihari Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi 

tevékenységéről  

Előterjesztő: Szabóné Kovács Zsuzsanna BSZSZK intézményvezetője 

 

- Beszámoló Csökmő település közbiztonsági helyzetéről 

Előterjesztő: a Berettyóújfalui Rendőrkapitányság megbízott személye 

 

- A Hajdú-Bihar Megyei és a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságok   

Katasztrófavédelmi Kirendeltségeinek Hivatásos Tűzoltó parancsnokság beszámolója 

Csökmő településen 2021. évben végzett tevékenységükről 

Előterjesztő: a Tűzoltó parancsnokság megbízott személy 

 

- A Csökmői Polgárőr Egyesület beszámolója 2021. évi tevékenységükről 

Előterjesztő: az egyesület képviselője 

 

- Előterjesztés a Gördülő Fejlesztési Terv CSM IV víziközműrendszerre 2022-2036  

Beruházási tervrész elfogadásáról 

Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester 

 

 

2022. május: 

 

- Beszámoló az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a két ülés között történt fontosabb 

eseményekről, a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról. 

Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester 

 

- Előterjesztés az éves belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról 

Előterjesztő: Fülöpné dr. Kerti Judit jegyző 

 

- Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2021. évi ellátásáról szóló 

átfogó értékelés elfogadásáról 

Előterjesztő: Fülöpné dr. Kerti Judit jegyző 

 

- Előterjesztés az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetési rendeletének 

módosításáról 

Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester 

 

- Előterjesztés a 2021. évi zárszámadásról szóló rendelet megalkotásáról 

Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester 

 

 

 



  

2022. június: 

 

- Beszámoló az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a két ülés között történt fontosabb 

eseményekről, a Képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról. 

Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester 

 

- Beszámoló a Játéksziget Óvoda és Mini Bölcsőde 2021. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: Soltész Andrea intézményvezető 

 

- A Játéksziget Óvoda és Mini Bölcsőde 2022/2023. nevelési évre szóló óvodai 

munkatervének véleményezése 

Előterjesztő: Soltész Andrea intézményvezető 

 

- Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2021. évi működéséről 

Előterjesztő: Fülöpné dr. Kerti Judit jegyző 

 

- Előterjesztés az intézményvezetői pályázatok elbírálásáról (Faluház és Könyvtár, 

Játéksziget Óvoda és Mini Bölcsőde) (zárt ülés) 

Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester 

 

  

 

2022. július: - 

 

 

2022. augusztus: - 

 

 

2022. szeptember: 

 

- Beszámoló az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a két ülés között történt fontosabb 

eseményekről, a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról. 

Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester 

 

- Települési Értéktár Bizottság beszámolója 2021. évi tevékenységükről 

Előterjesztő: a Települési Értéktár Bizottság elnöke 

 

- Előterjesztés a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázathoz való csatlakozásról 

Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester 

 

 

- Döntés az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő tanulók anyagi 

támogatásáról (zárt ülés) 

Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester 

 

 

2022. október:  

 

- Előterjesztés az általános iskolai felvételi körzethatár kialakításának véleményezéséről 



Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester 

 

 

2022. november: 

 

- Közmeghallgatás 

 

- Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjra érkezett pályázatok elbírálása (zárt ülés) 

Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester 

 

 

- Döntés a nagyközség legidősebb lakosainak és az 50. és 60. házassági évfordulójukat 

ünneplő házaspárok megajándékozásáról (zárt ülés) 

Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester 

 

 

2022. december: 

 

 

- Beszámoló az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a két ülés között történt fontosabb 

eseményekről, a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról. 

Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester 

 

- Előterjesztés a 2023. évi munkaterv elfogadásáról 

Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester 

 

- Előterjesztés a 2023. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása 

Előterjesztő: Nagy Tibor polgármester 

 

            


