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E l ő t e r j e s z t é s 
 

 

Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. december 15. 

napján megtartásra kerülő ülésére 

 

Tárgy: Előterjesztés Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi 

munkatervéről 

  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatának 

8. § (4) pontjában foglaltak szerint a munkaterv tervezetét a polgármester állítja össze és terjeszti a 

képviselő-testület elé, legkésőbb a tárgyév első ülésén.  

A munkaterv tartalmazza az ülések tervezett időpontját, a napirendi pontok címét, előadóját, az egyedi 

szervezési teendők rögzítését, a közmeghallgatásra kerülő témák megjelölését.  

 

A Képviselő-testület üléseit az SZMSZ értelmében a polgármester hívja össze. A Képviselő-testület 

havonta rendszerint a hónap harmadik csütörtökjén ülésezik.  

 

A rendes ülés meghívóját az írásos előterjesztésekkel együtt úgy kell elektronikus úton továbbítani, 

vagy hozzáférhetővé tenni, hogy azt a képviselők az ülés előtt legalább 5 nappal megkapják. 

 

Az SZMSZ tartalmazza azokat az indítványokat, amelyek esetében a Képviselő-testület üléseit 

kötelező összehívni. Az SZMSZ a Polgármester részére lehetővé teszi, hogy a Képviselő-testület ülését 

a munkatervtől eltérően is összehívhatja.  

 

Az SZMSZ értelmében a Képviselő-testület elé előterjesztést tehetnek a képviselő-testület tagjai, a 

képviselő-testület bizottságai, a jegyző, az önkormányzati intézmények és önkormányzati gazdasági 

társaságok vezetői a jegyző ellenjegyzésével, a képviselő-testület által felkért személy vagy szerv 

vezetője.  

 

Az előterjesztéseket az ülés előtt 15 nappal kell a jegyzőnek benyújtani. A jegyző az előterjesztést 

törvényességi szempontból felülvizsgálja, célszerűséget nem vizsgál, a törvényességi felülvizsgálatot 

kézjegyével igazolja.  

 

Az SZMSZ értelmében a Képviselő-testület július 1. és augusztus 20. között munkaterv szerinti ülést 

nem tart.  

 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés mellékletét képező munkaterv tervezetet tárgyalja 

meg.  

 

 

 

mailto:polgarmester@balatonszemes.hu
http://www.balatonszemes.hu/


Határozati javaslat: 

 

 

........../2022.(XII................) képviselő-testületi határozat 

 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi munkatervet 

megtárgyalta és elfogadta. 

 

       Felelős: Németh Kornél Antalné polgármester 

      Határidő: folyamatos 

 

 

 

Balatonszemes, 2022. december 09. 

 

       Németh Kornél Antalné 

               polgármester 

 

 

Látta: 

  dr. Glöckler Ferenc 

          jegyző 
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A Képviselő-testület üléseinek napirend tervezetei: 

 

 

2023. január  
 

1. A polgármester jelentése a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról  

      Előterjesztő: Németh Kornél Antalné polgármester 

 

2. A 2023. évi költségvetés I. fordulós tárgyalása, javaslat a 2023. évi költségvetést 

megalapozó döntések meghozatalára 

Előterjesztő: Németh Kornél Antalné polgármester 

 

3. Iskolai felvételi körzethatárok (2023/2024. tanév) véleményezése 

Előterjesztő: Németh Kornél Antalné polgármester 

 

4. Aktuális, egyedi döntést igénylő ügyek 

 

 

2023. február  
 

Együttes ülés: 

 

1. Előterjesztés a Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének 

megtárgyalásáról 

Előterjesztő: dr. Glöckler Ferenc jegyző 

 

2. Közös önkormányzati feladatok, közös működtetésű intézmények költségvetése 

Előterjesztő:  Antal János polgármester 

   Németh Kornél Antalné polgármester 

 

 

2023. február  
 

Egyedi ülés:  

 

1. A polgármester jelentése a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról  

Előterjesztő: Németh Kornél Antalné polgármester 

 

2. Javaslat Balatonszemes Községi Önkormányzat saját bevételének és adósságot 

keletkeztető ügyletének költségvetési évet követő 3 éven belül várható összegének 

jóváhagyására 

Előterjesztő: Német Kornél Antalné polgármester 

 

 

3. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megtárgyalása, rendeletalkotás 

Előterjesztő: Németh Kornél Antalné polgármester 

 

4. 2023. évi közbeszerzési terv jóváhagyása 

Előterjesztő: Német Kornél Antalné polgármester 
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5. 2022. évi közművelődési beszámoló és a 2022. évi rendezvényterv, a Latinovits 

Zoltán Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeum programterve 

Előterjesztő: Moldován István intézményvezető 

 

 

6. Civil szervezetek 2023. évi működési támogatásra vonatkozó kérelmek elbírálása 

Előterjesztő: Német Kornél Antalné polgármester 

 

7. Előterjesztés a Polgármester 2023. évre vonatkozó szabadságának ütemezéséről 

Előterjesztő: Mórocz Viktor alpolgármester 

 

8. Aktuális, egyedi döntést igénylő ügyek 

 

 

 

2023. március  
 

1. A polgármester jelentése a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök  

Előterjesztő: Németh Kornél Antalné polgármester 

 

2. Önkormányzat által támogatott civil szervezetek beszámolóinak megtárgyalása  

Előterjesztő: civil szervezetek vezetői 

 

3. Civil szervezetek beszámolóinak elfogadása 

Előterjesztő: Németh Kornél Antalné polgármester 

 

4. Házi segítségnyújtás intézményi térítési díjának felülvizsgálata 

Előterjesztő: Németh Kornél Antalné polgármester 

 

5. Aktuális, egyedi döntést igénylő ügyek 

 

 

2023. április 
 

 

Együttes ülés: 

 

1. A Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról 

Előterjesztő: dr. Glöckler Ferenc jegyző 

 

2. A Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi munkabeszámolója 

Előterjesztő: dr. Glöckler Ferenc jegyző 

 

3. Beszámoló a védőnői szolgálat működéséről 

Előadó: Schmal Kinga védőnő 
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2023. április  
 

 

1. A polgármester jelentése a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök  

Előterjesztő: Németh Kornél Antalné polgármester 

 

2. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosítása 

Előterjesztő: Németh Kornél Antalné polgármester 

 

3. Az Önkormányzat zárszámadási rendeletének jóváhagyása 

Előterjesztő: Németh Kornél Antalné polgármester 

 

4. Beszámoló a belső ellenőrzési tevékenységről  

Előterjesztő: dr. Glöckler Ferenc jegyző 

 

5. Az idegenforgalmi tevékenység aktuális kérdései. A 2023. évi nyári rendezvények 

Előterjesztő: Németh Kornél Antalné polgármester és a művelődési ház vezető 

 

6. Beszámoló a „Szemesért” Nonprofit Kft. 2022. évi tevékenységéről és a 2023. évi 

nyári szezonra való felkészülésről, a 2023. évi feladatterv elfogadása / taggyűlés 

anyaga is egyben/ 

Előterjesztő: Németh Kornél Antalné polgármester, valamint a „Szemesért” Nonprofit 

Kft ügyvezetője 

                  

7. Aktuális, egyedi döntést igénylő ügyek 

 

Zárt ülés: 

 

1.) Előterjesztés önkormányzati bérlakások bérlőinek kijelöléséről 
Előterjesztő: Németh Kornél Antalné polgármester 
 

 

 

2023. május  
 

1. A polgármester jelentése a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök  

Előterjesztő: Németh Kornél Antalné polgármester 

 

2. Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

2022. évi ellátásáról 

3. Előterjesztő: Németh Kornél Antalné polgármester 

4. Beszámoló a házi szociális gondozó szolgálat 2022. évi szakmai munkájáról 

Előterjesztő: Németh Kornél Antalné polgármester 
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5. Aktuális, egyedi döntést igénylő ügyek 

 

 

 

 

2023. június  
 

1. A polgármester jelentése a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök  

Előterjesztő: Németh Kornél Antalné polgármester 

 

2. Beszámoló a Balatonszemes-Balatonőszöd- Somogytúr Óvoda 

Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának fenntartói tevékenységéről, a 

Balatonszemesi Nyitnikék Óvoda 2021/22. nevelési évi munkájáról 

Előterjesztő: Németh Kornél Antalné elnök 

          Miklós Andrea óvodavezető 

 

3. Aktuális, egyedi döntést igénylő ügyek 

 

 

2023. június, javaslatok 

 

Közmeghallgatás 

 

 Témák: 

 

1. Tájékoztató a település gazdasági helyzetéről, bevételeiről, kiadásairól és 

fejlesztéseiről 

2. Lakossági észrevételek, panaszok 

 

 

ÜLÉSSZÜNET 

JÚLIUS ÉS AUGUSZTUS HÓNAPOKBAN 

 

Július és augusztus hónapban csak, ha indokolt és szükséges a polgármester által megjelölt 

időpontban, helyen és napirendekkel kerül összehívásra Képviselő-testületi ülés. 

 

 

2023. szeptember  
 

 

1. A polgármester jelentése a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök  

Előterjesztő: Németh Kornél Antalné polgármester 

 

2. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének módosítása 

Előterjesztő: Németh Kornél Antalné polgármester 

 

3. Tájékoztató az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének első félévi helyzetéről 

Előterjesztő: Németh Kornél Antalné polgármester 
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4. A 2023. évi üdülési szezon értékelése, beszámoló a nyári rendezvényekről 

Előterjesztő: Németh Kornél Antalné polgármester 

 

5. Tájékoztató a Balatonszemesi Reich Károly Általános Iskola Alapfokú Művészeti 

Iskola 2022/2023. tanévben végzett munkájáról 

Előadó: Boór Miklós igazgató 

 

6. Javaslat az iskolai körzethatárokról a 2024/2025. tanévre 

Előterjesztő: Németh Kornél Antalé polgármester 

 

7. Szociális tűzifa jogosultsági feltételeiről szóló rendelet-tervezet megalkotásáról 

Előterjesztős: Németh Kornél Antalné polgármester 

 

8. Aktuális, egyedi döntést igénylő ügyek 

 

 

2023. október  
 

1. A polgármester jelentése a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök  

Előterjesztő: Németh Kornél Antalné polgármester 

 

2. Aktuális, egyedi döntést igénylő ügyek 

 

2023. november 
 

 

 

1. Tájékoztató a közös fenntartású intézmények / önkormányzati hivatal, óvoda, 

védőnői szolgálat/ 2023. évi költségvetésének III. negyedéves helyzetéről 

Előterjesztő: jegyző és intézményvezetők 

 

2. 2024. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalása 

Előterjesztő: dr. Glöckler Ferenc jegyző 

 

3. Busa Hungarica 2024. pályázatok elbírálásáról 

Előterjesztő: Németh Kornél Antalné polgármester 

 

4. Szociális tűzifa kérelmek elbírálása 

Előterjesztő: Németh Kornél Antalné polgármester 

 

 

5. A polgármester jelentése a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök  

Előterjesztő: Németh Kornél Antalné polgármester 

 

6. Tájékoztató az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének III. negyedéves 

helyzetéről 2023. évi költségvetési rendeletének módosítása 

  Előterjesztő: Németh Kornél Antalné polgármester 
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7. Tájékoztató a 2023. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv 

teljesüléséről 

Előterjesztő: dr. Glöckler Ferenc jegyző 

 

8. Az önkormányzati hatáskörbe tartozó adó, ár és díj megállapító rendeletek 

felülvizsgálata 

Előterjesztő: dr. Glöckler Ferenc jegyző 

 

9. Előterjesztés a 2024. évre tervezett fejlesztésekről 

Előterjesztő: Németh Kornél Antalné polgármester 

 

10. Aktuális, egyedi döntést igénylő ügyek 

 

 

2023. december  
 

1. A polgármester jelentése a két ülés közötti fontosabb eseményekről, a lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök  

Előterjesztő: Németh Kornél Antalné polgármester 

 

2. A Képviselő-testület 2024. évi munkaterv tervezetének megtárgyalása 

Előterjesztő: Németh Kornél Antalné polgármester 

 

3. Aktuális, egyedi döntést igénylő ügyek 

 

 

 

.              

 

 

                               Németh Kornél Antalné                                             

           polgármester       

 

 


