
 Simontornya Város Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

2022. I. félévi 

MUNKATERVE 

 

Jóváhagyta 143/2021. (XII.13.) KT határozat 

 

 

I. napirendi pont 

Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta hozott fontosabb döntésekről, 

intézkedésekről. 

Jelentés a lejárt határidejű önkormányzatok végrehajtásáról. 

Előadó: Torma József polgármester 

               Kovács Lászlóné dr. Molnár Brigitta jegyző 

 

Utolsó napirendi pont 

Egyebek: - képviselők bejelentései, interpellációi, kérdései; 

- a jegyzőnek a lakosságot és a képviselőket érintő fontosabb 

jogszabályokról szóló tájékoztatója; 

- önkormányzati hatósági ügyek fellebbezésének elbírálása (zárt ülés). 

 

2022. január 31. (előkészítés határideje: január 19.) 

 

2. Javaslat Simontornya Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésére 

    előadó: polgármester 

    előkészíti: közgaz. ov. 

    véleményezi: pü.biz. , humpol.biz. 

 

3. Tájékoztató a behajthatatlan követelésekről 

    előadó: polgármester 

    előkészíti: közgaz. ov. 

    véleményezi: pü.biz.  

 



4. Tájékoztató a vagyonnyilatkozattételi kötelezettségről 

    előadó: pü biz elnöke 

    előkészíti: hatósági ov. 

 

5. Beszámoló a TEMI Fried Művelődési Ház 2021. évi tevékenységéről, 2022. évi 

célkitűzéseiről 

    előadó: Lacza Attila műv ház igazgató 

    véleményezi: humpol. biz. 

 

6. Beszámoló a Simontornyai Vár 2021. évi tevékenységéről, 2022. évi célkitűzéseiről 

    előadó: Máté Imréné igazgató 

    véleményezi: humpol. biz. 

 

7. A Pénzügyi Bizottság éves ellenőrzési programja 

előadó: polgármester 

előkészíti: pü. biz elnöke 

véleményezi: pü.biz. 

 

8. Ünnepi testületi ülés és a várossá avatás 27. évfordulójáról szóló rendezvény 

programja 

 előadó: polgármester 

előkészíti: hatósági ov. 

véleményezi: humpol.biz. 

 

9. Beszámoló a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2021. évi munkájáról 

     előadó: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke 

     előkészíti: pü.biz. elnöke 

     

10. Beszámoló a Humánpolitikai Bizottság 2021. évi munkájáról 

     előadó: Humánpolitikai Bizottság elnöke 

     előkészíti: humpol.biz. elnöke 

 

 

 



 

 

2022. február 14. (előkészítés határideje: február 3.) 

 

2. Javaslat Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendeletének 

módosítására 

előadó: polgármester 

előkészíti: közgaz.ov. 

véleményezi: pü.biz. 

 

3. A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési 

kötelezettségek megállapítása 

    előadó: polgármester 

    előkészíti: közgaz. ov. 

    véleményezi: pü.biz.  

 

4. Javaslat Simontornya Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének 

megalkotására 

    előadó: polgármester 

    előkészíti: közgaz. ov. 

    véleményezi: pü.biz.  

 

5. Simontornya Város Önkormányzatának 2022. évi összesített közbeszerzési 

tervének elfogadása, a közbeszerzési szabályzatának felülvizsgálata 

    előadó: polgármester 

    előkészíti: jegyző 

    véleményezi: pü.biz.  

 

6. A polgármester 2022. évi szabadságtervének jóváhagyása 

    előadó: polgármester 

    előkészíti: polgármester 

    véleményezi: humpol. biz. 

 

 



 

 

2022. március 28. (előkészítés határideje: március 16.) 

 

2. Javaslat a szociális ellátásokról szóló 3/2015. évi (II.26.) önkormányzati rendelet 

módosítására.   Térítési díjak felülvizsgálata. 

     előadó: polgármester 

     előkészíti: jegyző 

     véleményezi: pü.biz., humpol.biz. 

 

3. Javaslat a megyei kitüntető címek adományozására 

    előadó: polgármester 

    előkészíti: hatósági ov. 

    véleményezi: humpol. biz. 

 

4. Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről szóló 

    előadó: polgármester, 

                  Máté Imréné TÉB képviselője 

    előkészíti: jegyző 

    véleményezi: humpol. biz. 

 

 

 

 

2022. április 25. (előkészítés határideje: április 13.) 

 

2. Javaslat Simontornya Város Önkormányzata 2021. évi zárszámadásról szóló 

rendelet megalkotására. Belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása  

      előadó: polgármester 

      előkészíti: közgaz.ov. 

    véleményezi: pü.biz., humpol.biz. 

 

3. Beszámoló a Polgárőr Egyesület és az Önkéntes Tűzoltó Egyesület tevékenységéről, 

a 2021. évi önkormányzati támogatások elszámolásáról 



    előadó: egyesületek elnökei 

    véleményezi: pü.biz. 

 

 

4. Beszámoló a 2021. évben nyújtott önkormányzati támogatások felhasználásáról 

    előadó: Lacza Attila civil szervezetek támogatásáról 

                   Pásztor Krisztián STC’22 

    véleményezi: pü.biz. 

 

5. Beszámoló a Városi Könyvtár tevékenységéről 

    előadó: Vácziné Horváth Anikó könyvtárvezető 

    véleményezi: humpol.biz. 

  

 

2022. május 30. (előkészítés határideje: május 18.) 

 

2. Beszámoló a Városüzemeltetési Kft. 2021. évi gazdálkodásáról, 2022. évi üzleti 

tervéről 

Előadó: Pásztor Krisztián Városüzemeltetési Kft. ügyvezetője 

véleményezi: pü.biz. 

 

3.Beszámoló a Vak Bottyán Óvoda és Bölcsőde tevékenységéről 

     előadó: intézményvezető 

     véleményezi: humpol.biz. 

 

4. A 2022/23. nevelés évben indítható óvodai csoportok számának, azok létszámának 

meghatározása 

    előadó: intézményvezető 

    véleményezi: humpol.biz. 

 

5. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2021. évi átfogó értékelése 

     előadó: jegyző 

     előkészíti: Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. 

     véleményezi: humpol.biz. 



 

6. Fiatal házasok 2022.I. félévi támogatásának elbírálása (zárt ülés) 

    előadó: polgármester 

    előkészíti: jegyző 

    véleményezi: humpol.biz. 

 

7. Javaslat a helyi kitüntető díjak adományozására 

    előadó: polgármester 

     

 

2022. június 28. (előkészítés határideje: június 16.) 

 

 2. Tájékoztatás a közfoglalkoztatás 2022. évi helyzetéről, feladatairól 

      előadó: Közmunka vezető 

      véleményezi: pü.biz. 

 

3. A Képviselő-testület 2022. II. félévi munkatervének meghatározása 

     előadó: polgármester 

     előkészíti: jegyző 

     véleményezi: pü.biz., humpol.biz. 

 

4. Javaslat a Városi ünnep és az ünnepi testületi ülés lebonyolítására 

    előadó: polgármester 

    előkészíti: hatósági ov. 

    véleményezi: humpol.biz 

 

 

 

  


