
 

 

ELŐTERJESZTÉS 
 

JÁNOSHALMA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
2021.    június 24-ei rendes ülésére 

 

 

 

Tárgy: Javaslat Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. évi 

munkatervének és munkaprogramjának módosítására 

 

 

Előterjesztő: Czeller Zoltán polgármester 

Előterjesztést készítette: Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó 

Az előterjesztés előzetesen egyeztetve: polgármester, alpolgármester, osztályvezetők 

Törvényességi ellenőrzést végezte: Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó 

Bizottsági véleményezésre megkapta:  Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság 

Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési 

Bizottság 

A Képviselő-testület ülése: nyílt ülés/ zárt ülés 

Döntési forma:  rendelet/határozat 

A döntéshez szükséges többség: egyszerű/minősített 

A honlapon nyilvánosságra hozható: igen/nem/részben 

Mellékletek: 2021. évi munkaterv és munkaprogram 1. sz. 

módosítása 

 
 

 

Jánoshalma, 2021. június 17. 

 

 

 

 

 



 

Tisztelt Képviselő-testület!  

  

A munkaterv célja, hogy meghatározza a Képviselő-testület és szervei fontosabb feladatainak 

éves szintű végrehajtását.   

A munkaterv biztosítja a polgármesteri hivatal és az önkormányzat intézményei folyamatos 

munkavégzését, a beszámolási és tájékoztatási tevékenységet, valamint a lakosság 

tájékoztatását az önkormányzat által fontosnak ítélt kérdésekről és döntésekről.  

  

A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2014.(XI.24.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 22.§ (1) bekezdés szerint a képviselő-

testület működésének alapja a munkaterv, amelyet a polgármester terjeszt jóváhagyás végett a 

Képviselő-testület elé.  

  

Az SZMSZ 22.§ (3) bekezdése alapján az éves munkaterv főbb tartalmi elemei:  

a) a tárgyidőszak fő feladatainak felvázolása, azoknak az ügyeknek a pontos 

megjelölése, amelyek eldöntéséhez a Képviselő-testület igényli a lakossági fórumok 

segítségét és közreműködését,  

b) a Képviselő-testületi ülések tervezett időpontjai, napirendi pontjai, bizottsági ülések 

tervezett időpontjai,  

c) azoknak a napirendeknek a megjelölése, amelyek előkészítésénél közmeghallgatást 

kell tartani,  

d) a napirend előterjesztőjének megjelölése.  

 

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Jánoshalma 

város Polgármestere a 2/2021. (I.4.) számú Pm. döntéssel elfogadta a 2021. évre vonatkozó 

munkatervet, mely szerint a képviselő-testületi ülések kezdő időpontja minden esetben az 

összevont bizottsági üléseket követő időpont. 

A bizottsági és képviselő-testületi ülések fentiek szerinti ütemezésével kapcsolatban szóban 

megfogalmazott képviselői módosításra tekintettel készült a jelen előterjesztés, melynek 

értelmében az összevont bizottsági ülésekre a képviselő- testületi ülések időpontját megelőző 

hét kedden kerülne sor 14.00 órai kezdettel. 

A változtatás okán azonban szükséges a munkaterv módosítása. 

Fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, szíveskedjenek a 2021. évi munkaterv 

módosításáról döntést hozni. 

I. Határozati javaslat 

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi 

munkatervét nem módosítja, azt a 2/2021. (I. 4.) Pm. döntéssel 

elfogadott formában, változatlan tartalommal jóváhagyja. 



II. Határozati javaslat 

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2021. 

(I.4.) Pm. döntéssel elfogadott és 2021. évre vonatkozó munkatervét 

az alábbiak szerint módosítja: 

1. Az összevont bizottsági ülések időpontja 2021. szeptember 

hónaptól kezdődően a rendes Képviselő-testületi ülések időpontját 

megelőző hét kedd 14.00 óra. 

 

2. Az előterjesztések benyújtásának határidejét a bizottsági ülések 

időpontját megelőző hét kedd 12.00 órában határozza meg. Az ezen 

időpont után benyújtott kérelmek és előterjesztések sürgősségi 

indítványnak minősülnek, amelyek csak polgármesteri engedéllyel 

kerülhetnek kiküldésre vagy kiosztásra.   

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a változás 

átvezetéséről és az érintettek tájékoztatásáról gondoskodjon. A 

képviselőtestület munkaterve egyebekben változatlan marad. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 


