
 
8. számú előterjesztés 

 

Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. december 15. napján, 

1700 órakor megtartandó soron kívüli nyilvános ülésére 

 

Sióagárd Község Önkormányzatának 2023. évi munkaterve 

 

 

 

Előterjesztő:Gerő Attila polgármester  

 

Készítette:Balogh Györgyi jegyző  

 

Törvényességi ellenőrzést végezte:Balogh Györgyi jegyző 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Képviselő-testület üléseit az SZMSZ-ben meghatározottak szerint, illetve szükség szerint 

tartja. Az elfogadott munkaterv iránymutatásul szolgál, annak módosítására, kiegészítésére is 

van lehetőség, sőt, szükség van az évközi teendők felbukkanásával, csak úgy mint at émák 

okafogyottá válása esetén azok elhagyására. 

Kérem a Képviselőket, hogy a munkatervre vonatkozó további érdemi javaslataikat 

előterjeszteni szíveskedjenek. 

Kérem a Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni, a kérdésben döntést hozni 

szíveskedjen. 

Szükséges határozati többség: egyszerű többség. 

 

Sióagárd, 2022. december 13. 

        Gerő Attila polgármester sk. 

 

Határozati javaslat: 

Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

.../2022. (XII.8.) számú határozata 

Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2023. évi munkatervéről 

Sióagárd Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2023. 

évre vonatkozó munkatervét a melléklet szerinti tartalommal 

elfogadja.  

A polgármester, a testületi ülések munkaterv szerinti 

végrehajtásáról 2023. évben gondoskodik. 

Felelős: Gerő Attila polgármester 

Határidő: folyamatos 2023. december 31. 

  



A ../2022. (XII.8.) számú Képviselő-testületi határozat melléklete 

Testületi ülések: 

Január 26.:  

- Sióagárd Község Önkormányzata 2023.évi költségvetését megalapozó döntések: 

• Sióagárdi Kisfecskék Óvoda költségvetése 

• Sióagárd Község Konyhája költségvetése 

• Civil szervezetek támogatási keretének meghatározása 

- Sióagárd Község Önkormányzata és a Német Nemzetiségi Önkormányzat közötti 

pénzügyi megállapodás elfogadása -Előterjesztő: polgármester 

- Közfoglalkoztatás és a közterületen elvégzendő feladatok megtervezése. Előterjesztő: 

polgármester 

- Sióagárd Község Temető üzemeltetéséről szóló 2022. évi beszámoló megtárgyalása, 

jóváhagyása - Előterjesztő: polgármester  

Február 16.:  

- Sióagárd Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének megtárgyalása, 

elfogadása. - Előterjesztő: polgármester 

- Sióagárd Község Önkormányzata 2023. évi költségvetésének megtárgyalása, 2023. évi 

költségvetéséről szóló rendelet megalkotása – első forduló - Előterjesztő: polgármester  

- Polgármester 2023. évi szabadságolási tervének jóváhagyása - Előterjesztő: polgármester  

- Civil szervezetek 2022. évi pénzügyi beszámolójának és a támogatással összefüggően 

a tevékenységről szóló beszámolójának megtárgyalása- Előterjesztő: polgármester 

- Vagyonnyilatkozatok leadása (minden év 01.31-ig) - Előterjesztő: polgármester 

tárgyalja: Önkormányzati Bizottság 

- A Sióagárdi Kisfecskék Óvoda és Mini Bölcsőde intézményével kapcsolatos fenntartói 

döntések meghozatala 

• 2023. évi nyári zárva tartás, 

• beiratkozás időpontjának meghatározása, 

• továbbképzési program éves felülvizsgálata, 

• 2023. évi beiskolázási terv megtárgyalása, 

• óvodai házirend felülvizsgálata, 

• óvoda körzethatárainak megállapítása.- Előterjesztő: polgármester, 

intézményvezető 

Zárt ülés: 

- a konyhavezető bérezésének elfogadása 



Március 9.:  

- 2022. évi közbeszerzési beszámoló elfogadása - Előterjesztő: polgármester 

- 2023. évi közbeszerzési terv elfogadása - Előterjesztő: polgármester 

- Helyi Egyenlőségi Program felülvizsgálata - Előterjesztő: polgármester 

Április 27.: 

- Beszámoló a Városi Rendőrkapitányság 2022. évi tevékenységéről - Előterjesztő: 

polgármester, meghívott: R. kapitány  

- Beszámoló a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárdi 

Kirendeltségének 2022. évi tevékenységéről - Előterjesztő: polgármester, meghívott: 

Kirendeltség vezető  

- Beszámoló az ERÖV Zrt. 2022. évi tevékenységéről - Előterjesztő: polgármester  

- 2022. évi belső ellenőrzésről szóló jelentés megtárgyalása – Előterjesztő: jegyző 

- Beszámoló a 2022. évi szociális alapellátás működéséről - Előterjesztő: jegyző  

- Beszámoló a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évben Sióagárdon végzett 

szakmai tevékenységéről - Előterjesztő: polgármester 

- Beszámoló a jegyző 2022. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak 

ellátásáról - Előterjesztő: jegyző  

ZÁRT ÜLÉS: Javaslat a helyi kitüntetésre méltó személyekre  

Együttes ülés, amennyiben lehetséges: 

− Őcsényi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének beszámolója a Hivatal 2022. évi 

tevékenységéről Előterjesztő: jegyző 

Május 25.: 

− Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosítása - Előterjesztő: 

polgármester 

− a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása - Előterjesztő: 

polgármester 

− Sióagárd Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben elfogadása - Előterjesztő: 

polgármester 

ünnepi testületi ülés 

- Helyi kitüntetések átadása 

- Sióagárd bora cím odaítélése 



Szeptember 21.:  

− Sióagárd Község Önkormányzatának 2023. évi I. féléves költségvetésének módosítása  

− Beszámoló a 2022/2023-as nevelési évről, az óvodában folyó nevelési munkáról, - 

Előterjesztő: polgármester 

− Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat csatlakozásának megtárgyalása - Előterjesztő: 

polgármester 

− A Helyi Esélyegyenlőségi program megvalósulásáról tájékoztatás - Előterjesztő: 

polgármester 

− Közmeghallgatás megtartásának meghatározása (téma, időpont) - Előterjesztő: 

polgármester 

− A Község környezeti állapotáról szóló beszámoló elfogadása (2022. évről) - 

Előterjesztő: polgármester 

November 23.:  

− Tájékoztatás a költségvetés háromnegyed éves végrehajtásáról, az Önkormányzat 2023. 

évi költségvetési rendeletének módosítása - Előterjesztő: polgármester 

− 2023.évi adóhatósági beszámoló 2023.évben hatályos adórendeletek felülvizsgálata - 

Előterjesztő: jegyző 

− A 2024. évi belső ellenőrzési terv elfogadása - Előterjesztő: jegyző 

− 2023. évi leltározási feladatok előkészítése - Előterjesztő: polgármester 

− Intézményi térítési díjak, étkezési térítési díjak, közterület használati díjak 

megállapítása - Előterjesztő: polgármester 

− A Képviselő-testület 2024. évre vonatkozó munkatervének kidolgozása - Előterjesztő: 

polgármester 

 

 


