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Előterjesztés 

 
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. évi 

munkatervéről 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 3/2011. (02. 25.) önkormányzati rendelete 12. §-a értelmében 
munkaterv alapján végzi tevékenységét. E szerint a munkaterv elkészítéséért a 
polgármester felelős. A munkaterv tervezetét december 31. napjáig kell jóváhagyásra 
terjeszteni a képviselő-testület felé.  
Mellékelten küldöm a 2021. év munkaterv tervezetét, benne az ülések javasolt 
időpontjaival, illetve a 2021. évben tárgyalandó napirendi pontokkal. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, hogy a mellékelten csatolt határozati 
javaslatra, illetve a javasolt napirendi pontokra vonatkozó  javaslataikat tegyék meg. 
Kérem a Képviselő-testület tagjait álláspontjuk kialakítására. 

Biatorbágy, 2021. január 13. 

Tisztelettel: 

 Tarjáni István s.k. 
 polgármester 

 

 

 

 

 



 

Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzat Polgármesterének 
/2021. (…...) határozata 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. évi 
munkatervéről 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 
Korm. rendeletre való hivatkozással a képviselő- testület feladat- és hatáskörében 
eljárva, a következők szerint határozom meg a képviselő- testület 2021. évi 
munkatervét.  

1) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzat értelmében szükség 
szerint, de legalább évi 10 alkalommal ülésezik, és évente, július 1-jétől augusztus 
15-ig munkaterv szerinti rendes ülést nem tart. A munkaterv nem zárja ki annak 
lehetőségét, hogy a képviselő-testület a tervezettől eltérően, több alkalommal is ülést 
tartson.  
2) A képviselő-testületi ülések hetében – meghatározott időpontban – a 
képviselő-testület bizottságai ülést tartanak a következők szerint:  
hétfő 15 óra – Oktatási Kulturális és Egészségügyi Bizottság 
kedd 15 óra – Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 
3) A 2021. évi munkatervet, bizottsági és testületi ülések napjait, a javasolt 
napirendi pontokat a mellékelt táblázat tartalmazza. 
4) A képviselő-testület munkaterve alapján a bizottságok – a képviselő- testület 
munkatervének elfogadását követő ülésen – megalkotják saját éves munkatervüket. 
 
Felelős: polgármester  
Határidő:  
Végrehajtásért felelős: Szervezési Osztály 
 



HÓNAP NAP ESEMÉNYEK JAVASOLT NAPIRENDEK
25-26 bizottsági ülések (átruházott hatáskör)                  

28 képviselő-testületi ülés
Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata 2020. évi kommunikációs feladatainak megvalósulásáról
A képviselő-testület bizottságainak beszámolója a 2020. évi munkájukról

A polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyásáról és az előző évben igénybe vett szabadsága mértékének megállapításáról

Biatorbágy Város 2021. évi költségvetési koncepciójáról
Lakásépítés és vásárlás helyi támogatásával kapcsolatos pályázat kiírásáról

4 közmeghallgatás Biatorbágy Város 2021. évi költségvetési koncepciójáról
22-23 bizottsági ülések (átruházott hatáskör) Beszámoló a Juhász Ferenc Művelődési Központ  2020. évi munkájáról

Beszámoló a Karikó János Könyvtár 2020. évi munkájáról
25 képviselő-testületi ülés Biatorbágy Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

Beszámoló a Viadukt Nonprofit Sport Kft. 2020. évi működéséről
Beszámoló a Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Kft. 2020. évi működéséről
Beszámoló a Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2020. évi tevékenységéről
Beszámoló a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 2020. évi munkájáról
Pályázat kiírása a Biatorbágyon működő civil szervezetek támogatására
Pályázat kiírása a Biatorbágyon működő köznevelési intézmények támogatására
Beszámoló a polgármesteri hivatal 2020. évi munkájáról
Beszámoló a vagyonnyilatkozattételi kötelezettség teljesítéséről
Óvodai, bölcsődei beiratkozás időpontjának meghatározása

22-23 bizottsági ülések (átruházott hatáskör) Pályázat kiírása Összefogás Építési Alap
25 képviselő-testületi ülés Biatorbágy Város Önkorányzata 2021. évi közbeszerzési tervéről

A Biatorbágyon működő civil szervezetek támogatására kiírt pályázat elbírálásáról
A Biatorbágyon működő köznevelési intézmények támogatására kiírt pályázat elbírálásáról
Pályázat kiírása Biatorbágy város településképe védelmének helyi szabályairó szóló rendelet alapján
Kötelező adatkezelés szabályairól 
Biatorbágy Város Önkormányzata 2021. évi nyári karbantartási programjáról
A Viadukt Sport Nonprofit Kft. éves pénzügyi beszámolója
Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft éves pénzügyi beszámolója
Biatorbágyi Közösségi Médiaszolgáltató Kft éves pénzügyi beszámolója
Az ifjúság támogatására kiírandó pályázatok felülvizsgálata, pályázatok kiírása

26-27 bizottsági ülések (átruházott hatáskör) Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Beszámoló a polgármester által átruházott hatáskörben, 2021. I. negyedévben, szociális ügyekben hozott döntésekről

29 képviselő-testületi ülés Tájékoztató Biatorbágy közbiztonságának helyezetéről
Biatorbágy Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról
Tájékoztató a Városgondnokság munkájáról
Összefoglaló jelentés a 2020. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról

25-26 bizottsági ülések (átruházott hatáskör)                  Összefogás Építési Alap pályázat elbírálásáról
27 képviselő-testületi ülés

Oktatásszervezési kérdések: óvodai csoportszámok és csoportlétszámok meghatározása
"Biatorbágyért" kitüntetés adományozásáról (javaslattétel május 10-ig)
" Biatorbágy Városáért Életműdíj" adományozásáról (javaslattétel május 10-ig)
"Török Henrik Pedagógus Díj" adományozásáról (javaslattétel május 10-ig)
"Geréby Imre Köztisztviselői Díj" adományozásáról (javaslattétel május 10-ig)
"Szép Porta Biatorbágyért" díj adományozásáról (javaslattétel május 15-ig)

21-22 bizottsági ülések (átruházott hatáskör)
24 képviselő-testületi ülés Biatorbágyi Értéktár Bizottság beszámolója az első féléves munkájáról

Dévay Gyula Közművelődési Díj adományozásáról (javaslattétel június 10-ig) 
Biatorbágy Városépítészetéért Díj adományozásáról (javaslattétel június 15-ig)

27-28 bizottsági ülések (átruházott hatáskör) Beszámoló a polgármester által átruházott hatáskörben, 2021. II. negyedévben, szociális ügyekben hozott döntésekről
Beszámoló a tanévkezdés tapasztalatairól
Oktatási intézmények beszámolói

30 képviselő-testületi ülés Tájékoztató Biatorbágy Város Önkormányzata 2021. évi nyári karbantartási tervének végrehajtásáról
Javaslattétel Pest Megye Önkormányzata által alapított kitüntetésekre
A temetőről és temetkezésről szóló 20/2007. (12. 31.) önkormányzati rendelet éves felülvizsgálatáról

25-26 Benedek Elek Óvoda 2021/2022-es nevelési évének munkatervéről
28 képviselő-testületi ülés Karikó János Művészeti Díj adományozásáról (javaslattétel október 10-ig) 

A helyi adórendeletek felülvizsgálatáról
Ohmüllner Márton Szociális Díj díj adományozásáról (javaslattétel október 10-ig)

22-23 bizottsági ülések (átruházott hatáskör) Nemzetiségi önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálatáról 
25 képviselő-testületi ülés Döntés az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok éves beszámolóimak elfogadásáról

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. évi munkaterve
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. évi rendezvényterve
Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. üzleti tervének elkészítéséről
Tájékoztató Biatorbágy Város Önkormányzata 2021. évi költségvetés III. negyedéves végrehajtásáról
A bizottságok 2022. évi munkatervéről
Biatorbágy Város Önkormányzata 2022. évi belső ellenőrzési tervéről
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