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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

A Községi Önkormányzat 2020. évi munkatervének megállapítására 
 
 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
 
A Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata értelmében a tervezhető feladatok 
végrehajtásának előkészítése, a döntések meglapozása érdekében éves munkatervet készít. 
 
A munkaterv összeállításánál elsődlegesen a jogszabályban előírt kötelező napirendi pontokat ütemeztük. Ezek 
várhatóan kiegészülnek majd egyéb aktuális, képviselőtestületi kompetenciába tartozó, döntést igénylő 
napirendekkel. 
A javaslatok, illetve előterjesztések egy részét az illetékes bizottságoknak előzetes véleményezés céljából 
megtárgyalása ajánlom az érdemi döntés érdekében. 
 
 
Tisztelt Képviselőtestület! 
 
Kérem, hogy az alábbi határozattal a 2020. évi munkatervi javaslatot megtárgyalás után fogadják el. 
 
Jásztelek Községi Önkormányzat 
 
………/2019./……./ sz. Képviselő-testületi h a t á r o z a t a: 
 
A képviselőtestület 2020. évi munkatervének megállapításáról 
 
Jásztelek Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a Jásztelek Községi Önkormányzat Képviselő-
testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 1/2014.(II.06.) önkormányzati rendelet 23.§-a 
alapján az e határozat mellékletének megfelelően határozza meg a képviselőtestület 2020. évi 
munkatervét. 
 
Felelős: Tóth Nóra Polgármester 
 

Erről értesülnek: 
1. Tóth Nóra Polgármester, Helyben 
2. Dr. Dinai Zoltán jegyző, Helyben 
3. Képviselőtestület tagjai, Helyben 
4. Polgármesteri Hivatal dolgozói, Helyben, 
5. Beszámolási kötelezettek, Helyben 
 
Jásztelek, 2019. november 26. 
 
                                     Tóth Nóra 
            polgármester 
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Melléklet a 2020. évi munkatervet megállapító 

 
…/2019/….../ Képviselő-testületi határozathoz 

JÁSZTELEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
2020. ÉVI M U N K A T E R V E 

 
1. Az ülés ideje: 2020. január-február hó: 
A Képviselőtestület az ülést megelőzően a költségvetési rendelet jóváhagyása előtt közmeghallgatást 
tart. 
1. Jelentés a két ülés között végzett tevékenységről, átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, 

fontosabb eseményekről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
Előadó: Tóth Nóra polgármester 

2. Előterjesztés az Önkormányzat 2020. évi Költségvetésének és kötelező előirányzatainak 
megállapítására, valamint a költségvetési rendelet megalkotására KÖZMEGHALLGATÁSSAL! 
Előadó: Tóth Nóra polgármester 

3.   Előterjesztés a 2020. évi karbantartási ütemtervre 
      Előadó: Tóth Nóra polgármester  
 
4.  Előterjesztés „Jásztelek Községért” kitüntetés odaítélésére /zárt / 
     Előadó: Tóth Nóra polgármester 
 
2. Az ülés ideje: 2020. március hó: 
 
1. Jelentés a két ülés között végzett tevékenységről, átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, 

fontosabb eseményekről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
Előadó: Tóth Nóra polgármester 

 
2. Tájékoztató a község közrend-és közbiztonság helyzetéről 
       Előadó: Jászberény Rendőrkapitánya 
 
 3.  Tájékoztató a település tűzvédelmi helyzetéről és a tűzvédelem érdekében tett  
       intézkedésekről. 
        Előadó: Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság Parancsnoka 
 
4.  Beszámoló a település egészségügyi helyzetéről, az egészségügyi ellátást biztosító szolgálatok 
tevékenységéről 
       Előadó:   háziorvos 
                      fogorvos 
                      védőnő, Központi ügyeletet ellátó Emergency 
 
5. Előterjesztés a 2020. évi közfoglalkoztatási terv jóváhagyására     
      Előadó: Tóth Nóra polgármester 
 
3. Az ülés ideje: 2020. április hó: 
 

1. Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat működéséről és a Gyámhatósági feladatok ellátásáról 
            Előadó:  Dr. Dinai Zoltán jegyző 
                          Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója 
                          Általános Iskolai Gyermekvédelmi felelős 
                          Óvodai Gyermekvédelmi felelős 
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2. Jelentés a két ülés között végzett tevékenységről, átruházott hatáskörben tett 
intézkedésekről, fontosabb eseményekről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
Előadó: Tóth Nóra polgármester 
 
3.Előterjesztés az Önkormányzat 2019. évi pénzmaradványának meghatározására. 
Előadó: Tóth Nóra polgármester 
 
4.Előterjesztés a Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítésére és a zárszámadási 
rendelet megalkotására 
Előadó: Tóth Nóra polgármester 
 
 
4. Az ülés ideje: 2020. május hó: 
 
1. Helyszíni bejárás az önkormányzat intézményeinek megtekintésére / a nyári karbantartási, felújítási 
munkálatok ütemezésének megbeszélésére / 
 
5. Az ülés ideje: 2020. június hó: 
 
1.  Jelentés a két ülés között végzett tevékenységről, átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, 
fontosabb eseményekről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
Előadó: Tóth Nóra polgármester 
 
2.  Beszámoló a TRV Zrt 2019. évi működéséről 
Előadó: Kocza Imre TRV Zrt. területi vezetője 
 
3.  Beszámoló az óvoda nevelő-oktató munkájáról 
   Előadó: Bajzáthné Molnár Csilla óvodavezető 
 
4. Beszámoló az általános iskola nevelő-oktató munkájáról 
      Előadó: Birinyi János tankerületi igazgató 
                     
 
 
6. Az ülés ideje: 2020. szeptember hó: 
 
1.  Jelentés a két ülés között végzett tevékenységről, átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, 
fontosabb eseményekről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
Előadó: Tóth Nóra polgármester 
 
2.  Beszámoló az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról 
Előadó: Tóth Nóra polgármester 
 
3.   Előterjesztés a felsőoktatási hallgatók („A” típus) és felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok 
(„B” típus) számára kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. 
évi fordulójához való csatlakozásra és pályázati kiírására 
Előadó: Dr. Dinai Zoltán jegyző 
              
7. Az ülés ideje: 2020. október hó: 
 
1.  Jelentés a két ülés között végzett tevékenységről, átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, 
fontosabb eseményekről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
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Előadó: Tóth Nóra polgármester 
 
2.  Beszámoló az önkormányzat részvételével működő társulások munkájáról. 
Előadó: Tóth Nóra polgármester 
                    
3. Beszámoló a Művelődési Ház és könyvtár tevékenységéről, az intézmény kulturális rendezvényeiről 
Előadó: Művelődési Ház vezetője 
             Könyvtár vezetője 
 
8. Az ülés ideje: 2020. november hó: 
   

1. Jelentés a két ülés között végzett tevékenységről, átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, 
fontosabb eseményekről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 

Előadó: Tóth Nóra polgármester 
 
 9. Az ülés ideje: 2020. december hó: 
 
1. Jelentés a két ülés között végzett tevékenységről, átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, 
fontosabb eseményekről, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 
Előadó: Tóth Nóra polgármester 
 
2. Előterjesztés a Községi Önkormányzat 2021. évi munkatervének megállapítására 
Előadó: Tóth Nóra polgármester 
 
3. Az önkormányzat 2020. éves tevékenységének értékelése  
Előadó: Tóth Nóra polgármester 
 
Az anyagok leadási határideje az ülést 10 nappal megelőzően. Az ülésre meghívandók körét az 
SZMSZ tartalmazza. 
 
 
 
 


