
5. számú napirend 
 
E l ő t e r j e s z t é s 
 
Készült: Gyermely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. november 29-ei ülésére 
Tárgy: Képviselő-testület 2022. évre szóló munkatervnek elfogadása 
Készítette: dr. Nagy Zsolt aljegyző 
Előterjesztő: Kókai Rita polgármester 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az alábbiakban terjesztem be a 2022. évi munkatervet, mely természetesen csak egy 
iránymutatást ad. 
 
Határozati javaslat: 
 
A Gyermely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi munkatervet az alábbiak 
szerint fogadja el: 
 A képviselő-testületi ülések időpontja: A hónap utolsó hétfői vagy szerdai napja 16.00 vagy 17 
óra 
 
Minden rendes ülés kötelező napirendje:  

Beszámoló a két ülés közti eseményekről, a jövőbeni rövidtávú tervekről 
minden félévben:  
   Beszámoló az adóbehajtás helyzetéről 
   Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásáról 
 
Pályázatok benyújtása mindig az aktuális kiírás idején kerül napirendre. 
 
Február 
1. 

- 2022. évi költségvetés tárgyalása I. forduló – Önkormányzat, Közös Hivatal 
- Szociális Bizottság és a Polgármester beszámolója a 2021. II. félévi szociális 
tevékenységéről 
-  2022. évi rendezvénytár 
- Óvodai beiratkozás határidejének meghatározása 

2.  
- 2022. évi költségvetés elfogadása 

- 2022. évi közbeszerzési terv elfogadása 
 
Együttes ülésen: Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése 
 
Március  

- 2021. évi költségvetés módosítása 
- Támogatási kérelmek  
- Településfejlesztés 
- Szociális rendelet felülvizsgálata 

  
Április 

- Térítési díj rendelet módosítása 
- Majális előkészítése 
- Nemzeti összetartozás napjának előkészítése 
- Díjak meghatározása  

 



Együttes ülésen: Gyermelyi Közös Önkormányzati Hivatal beszámolója 
 
Május 

- Beszámoló a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységről, a gyermekjóléti és 
Családsegítő szolgálat munkájáról 

- Kitüntetések adományozása 
- A 2021. évi zárszámadás,  

 
Június 

- Közbiztonsági beszámoló 
- Gyermelyi Kippkopp Napközi Otthonos óvoda beszámolója a 2020/2021 nevelési évben 

végzett munkájáról 
-    Tájékoztató a község egészségügyi ellátásának helyzetéről.  

   - Háziorvos beszámolója a 2021. évi munkájáról. 
   - Fogászat beszámolója a 2021. évi munkájáról. 

  - Védőnő beszámolója a 2021. évi munkájáról 
- Falunap 2021 előkészítése 

 
Szeptember 

- Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjrendszerhez  
való csatlakozás, pályázat kiírása 
- 2021. évi költségvetés módosítása 
- Gyermelyi Közös Önkormányzati hivatal költségvetésének módosítása 
- Beszámoló az önkormányzat 2021. évi első félévi gazdálkodásáról 
- Beszámoló a közös hivatal 2021. első félévi gazdálkodásáról 
- Beszámoló az adóztatási tevékenységről 
- Óvoda 2021/2022 nevelési év munkaterve 

 
Október 

- Közmeghallgatás kitűzése 
- Szociális tűzifa rendelet elfogadása 
- Szociális Bizottság és a Polgármester beszámolója a 2021. I. félévi szociális 

tevékenységéről 
 
November 

- Közmeghallgatás 
- Belső ellenőrzésről szóló 2022. évi munkaterv 
- Helyi adók felülvizsgálata 
- Képviselő-testület 2022. évi munkaterve  

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
   
Gyermely, 2021. november 24. 
 
Kókai Rita 
polgármester 
 


