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Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete e munkatervében 
meghatározott napirendeken kívül megtárgyalja az időközben megalkotott és módosított 
törvények-, illetve más jogszabályok által tárgyalni szükséges témákat; megtárgyalja azokat a 
javaslatokat, önálló indítványokat és interpellációkat, amelyeket a testületi ülést 
megelőzően, a Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 8/2019. (XI.18.) önkormányzati rendeletében (továbbiakban: 
SZMSZ) rögzített módon terjesztettek elő az arra jogosítottak, valamint megtárgyalja az 
önkormányzat aktuális témáit, és a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó, döntést igénylő 
kérelmeket, ügyeket. 
 
A Képviselő-testület 2021. évre tervezett fő feladatai: 

- Költségvetés megalkotása, végrehajtásának folyamatos ellenőrzése 
- Intézmények folyamatos működtetése, a gazdálkodás biztonságának megőrzése 
- Együttműködés a társadalmi szervezetekkel, működésük segítése 
- Közutak, járdák karbantartása kül- és belterületen 
- A belvíz esetén annak kezelése 
- A település utcáinak fásítása, egységes utcakép kialakítása 
- Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP) benyújtott pályázatok 

megvalósítása 
- Magyar Falu program keretében benyújtott pályázatok megvalósítása 
- Leader pályázatok megvalósítása  

 - Egyéb pályázatok és településfejlesztési tervek megvalósítása 
- Startmunka mintaprogram és közfoglalkoztatási programok végrehajtása 
- Bordány – Zákányszék között kerékpárút kialakítása, forrás keresése 
- Bentlakásos intézmény bővítése, forrás keresése 
- Településközpont rendezése, megújítása 

 
A Képviselő-testület 2021. évi üléseinek időpontja és napirendje: 
 
A testületi ülések SZMSZ 6. § (2) bekezdés b), c), és d), pontjai szerinti adatait az alábbi 
táblázat tartalmazza. Az ülések a táblázatban megjelölt napokon az SZMSZ 7. § szakasza 
alapján kiküldésre kerülő meghívóban szereplő időpontban kezdődnek. A bizottságok ülései 
fő szabály szerint a képviselő-testület ülését megelőző napon kerülnek megtartásra. 
 
A táblázatban szereplő rövidítések jelentése: 
OKSZB: Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság,  
PÜTB: Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság. 
      

   



A Képviselő-testület 2021. évi ülései 
 

Ü 
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S 

Ideje 
Napirendi 

pontok 
Téma Előterjesztő 

Véleményező 
bizottság 

1. febr. 11. 1. 
Tájékoztatás az előző rendes testületi ülés óta történt fontosabb 
eseményekről, és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Polgármester  

  2. 
Zákányszék Község Önkormányzata saját bevételeinek és az 
adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségeinek a 
költségvetési évet követő 3 évre várható összegének megállapítása 

Polgármester 
OKSZB, PÜTB 
 

  3. Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének elfogadása Polgármester 
OKSZB, PÜTB 
 

  4. Sportcsarnok munkaterve 2021. évre Polgármester OKSZB 

  5. Közművelődési munkaterv 2021. évre   

  6. 
Települési Értéktár Bizottság beszámolója 2020. II. félévi 
tevékenységéről 

Polgármester OKSZB 

  7. 

Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde működésével 
kapcsolatos intézkedések (Óvoda és konyha nyári-téli zárva tartása; 
Bölcsőde nyári nyitvatartási rendje; Óvodai és bölcsődei beiratkozás 
idejének meghatározása; Bölcsődei gondozás önköltségszámítása és az 
intézményi térítési díj megállapítása; Továbbképzési program 
felülvizsgálata szükség szerint, egyebek)  

Polgármester OKSZB, PÜTB 

  8. Polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyása Polgármester OKSZB, PÜTB 

  9. Egyéb előterjesztések Polgármester  

   
 
 

  

 
márc. 11. 
Falugyűlés 

1. Tájékoztatás aktuális kérdésekről Polgármester  



      

2. márc. 25. 1. 
Tájékoztatás az előző rendes testületi ülés óta történt fontosabb 
eseményekről, és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Polgármester  

  2. Az önkormányzat 2021. évi Fejlesztési Tervének elfogadása Polgármester OKSZB, PÜTB 

  3. Az önkormányzat 2021. évi Közbeszerzési Tervének elfogadása Polgármester PÜTB 

 
 

 4. 
Beszámoló a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben hozott 
2020. évi döntésekről 

Polgármester OKSZB, PÜTB 

  5. 
Beszámoló az önkormányzat által támogatott civil szervezetek 
tevékenységéről    

Polgármester OKSZB, PÜTB 

  6. A könyvtár 2020. évről szóló beszámolója és 2021. évi munkaterve Polgármester OKSZB 

  7. 

Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde működésével 
kapcsolatos intézkedések (szükség szerint) 

(Gyermek- és felnőtt étkeztetés díjának felülvizsgálata, önköltség 
számítása) 

Polgármester OKSZB, PÜTB 

  8. 
Zákányszék községben a külföldi vendégmunkásokkal 
összefüggésben kialakult helyzet elemzése, az előző év 
tapasztalatainak, a megtett intézkedések ismertetése 

Polgármester OKSZB 

  9. Egyéb előterjesztések Polgármester  

   
 
 
 

  

3.  ápr. 29. 1. 
Tájékoztatás az előző rendes testületi ülés óta történt fontosabb 
eseményekről, és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Polgármester  

  2. 
A Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2020. évi 
tevékenységéről szóló beszámolójának megtárgyalása 

Polgármester PÜTB 

  3. Beszámoló a közbiztonság helyzetéről Polgármester PÜTB 

  4. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről  jegyző OKSZB, PÜTB 

  5. Egyéb előterjesztések Polgármester  

      



 

4. máj. 27. 1. 
Tájékoztatás az előző rendes testületi ülés óta történt fontosabb 
eseményekről, és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Polgármester  

  2. 
A 2020. évben elvégzett belső ellenőrzések tapasztalatairól szóló 
összefoglaló éves ellenőrzési jelentés megtárgyalása 

Polgármester PÜTB 

  3. Az önkormányzat 2020. évi zárszámadásának megtárgyalása  Polgármester OKSZB, PÜTB 

  4. 2021. évi költségvetési rendelet módosítása (szükség szerint) Polgármester OKSZB, PÜTB 

  5. 
Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról 

Jegyző OKSZB 

  6. 

Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde működésével 
kapcsolatos intézkedések 

(Nyári gyermekfelügyelet és gyermekétkeztetés biztosítása; 
Következő nevelési év óvodai csoportszervezésének 
meghatározása; egyebek) 

Polgármester OKSZB 

  7. 
Tájékoztatás építési telkekről, és a településen az elmúlt 
időszakban épült családi házak számáról 

  

  8. Egyéb előterjesztések Polgármester  

   
 
 

  

5.  jún. 24. 1. 
Tájékoztatás az előző rendes testületi ülés óta történt fontosabb 
eseményekről, és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Polgármester  

  2. Beszámoló az önkormányzat feladatellátási területeiről  Polgármester OKSZB, PÜTB  

  3. Beszámoló az önkormányzatot érintő társulások tevékenységéről Polgármester PÜTB 

  4. Egyéb előterjesztések Polgármester  

  5. 
ZÁRT ÜLÉS - Döntés díszpolgári cím, zákányszékért díjak és egyéb 
kitüntető címek adományozásáról 

Polgármester Előkészítő bizottság 

   
 
 
 

  



6.  szept. 30. 1. 
Tájékoztatás az előző rendes testületi ülés óta történt fontosabb 
eseményekről, és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

  

  2. Tájékoztató az önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról Polgármester OKSZB, PÜTB  

  3. 2021. évi költségvetési rendelet módosítása (szükség szerint) Polgármester OKSZB, PÜTB 

  4. 
Lakosság tájékoztatása a környezet védelméről, a lakóhelyi 
környezet állapotának alakulásáról 

Polgármester OKSZB, PÜTB 

  5. Egyéb előterjesztések Polgármester  

   
 
 

  

7. 
okt. 28. 
közmeg-
hallgatás 

1. Aktuális településpolitikai kérdések Polgármester  

   
 
 

  

8. nov. 25. 1. 
Tájékoztatás az előző rendes testületi ülés óta történt fontosabb 
eseményekről, és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Polgármester  

  2. A képviselő-testület közszolgáltatási rendeleteinek felülvizsgálata  Polgármester OKSZB, PÜTB 

  3. Bérlakások bérleti díjának felülvizsgálata Polgármester PÜTB 

  4. A helyi adókról szóló önkormányzati rendeletek felülvizsgálata Polgármester OKSZB, PÜTB 

  5. Helyi díjak és Művelődési Ház szolgáltatási díjak felülvizsgálata Polgármester OKSZB, PÜTB 

  6. Egyéb előterjesztések Polgármester  

  7. ZÁRT ÜLÉS - Bursa Hungarica pályázatok elbírálása Polgármester OKSZB, PÜTB 

   
 
 

  



9.  dec. 16. 1. 
Tájékoztatás az előző rendes testületi ülés óta történt fontosabb 
eseményekről, és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Polgármester  

  2. 2021. évi költségvetési rendelet módosítása (szükség szerint) Polgármester OKSZB, PÜTB 

  3. A 2022. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv jóváhagyása Jegyző PÜTB 

  4. A Képviselő-testület 2022. évi munkatervének elfogadása Polgármester OKSZB, PÜTB 

  5. Döntés Zákányszéki Kis Újság 2022. évi kiadásáról Polgármester PÜTB, OKSZB 

  6. 
A Településképi Arculati Kézikönyv- és a településkép védelméről 
szóló önkormányzati rendelet kapcsán beérkezett vélemények éves 
kiértékelése 

Polgármester PÜTB 

  7. Egyéb előterjesztések Polgármester  

 
 
Záradék:  
A Magyarország Kormánya által a 478/2020.(XI.3.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a 
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak szerint Zákányszék Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva a 2021. évi munkatervet jóváhagyta Zákányszék község polgármestere, 
62/2020.(XII.22.) Pm. számú határozatával. 
 
 
 
Zákányszék, 2020. december 22.               
   
 
                                     Gárgyán István s.k. 

                                   jegyző 

 


