
























MUNKATERV (javaslat) 2022. Nagybajcs 

 

A Képviselő-testület ülései: 
 

1./ 2022. január 11. kedd 

 

Napirendi javaslat: 

1./Pályázat beadása- TOP Plusz-1.2.1-21 kódszámú Élhető települések című             

felhívásra, Nagybajcs Község árvízvédelmi és csapadékvíz elvezetés fejlesztése” 

2./Ajánlattételi felhívás Tómelléki út felújítására 

Magyar Falu Program keretében Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása – 

2021 című MFP-UHK/2021. 

3./Ajánlattételi felhívás – BM önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása- 

Tűzlepke utca, Körtvélyes utca szilárd burkolatú járda felújítása, Sport utca, Tűzlepke utca 

szilárd burkolatú közút felújítása 

4./Ajánlattételi felhívás a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Kommunális eszköz 

beszerzése-2021 című, MFP-KOEB/2021 kódszámú pályázatra benyújtott 3289287119 

azonosítószámú projekt eszközbeszerzéseire 

5./Ajánlattételi felhívás 2021 című MFP-UHK/2021 pályázat keretében- Tómelléki út 

felújítása műszaki ellenőri tevékenységre 

6./Ajánlattételi felhívás BM pályázat keretében Tűzlepke utca, Körtvélyes utca szilárd 

burkolatú járda felújítása, Sport utca, Tűzlepke utca szilárd burkolatú közút felújítása műszaki 

ellenőri tevékenységre 

7./Pályázatok beadása – Magyar Faluprogram keretében 

8./Tájékoztatás egyéb pályázati lehetőségekről 

9./Polgármester illetményének, költségtérítésének módosítása 

10./Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti, a Képviselő-testület munkáját érintő 

tevékenységről 

11./Beszámoló a lejárt határ idejű határozatok végrehajtásáról 

12./Egyebek 

 

 

  

2./2022. február 07. hétfő 

 

Napirendi javaslat: 

1./GY/04/1260-1/2021 törvényességi felhívás, rendelet helyi közművelődési feladatok 

ellátásáról 

2./A képviselő-testület 2022. évi munkaterve 

3./Ajánlattételi felhívás – eredmény megállapítása Tómelléki út felújítására Magyar Falu 

Program kertében Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása – 2021 című MFP-

UHK/2021. 

4./Ajánlattételi felhívás – eredmény megállapítása BM önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatása- Tűzlepke utca, Körtvélyes utca szilárd burkolatú járda felújítása, 

Sport utca, Tűzlepke utca szilárd burkolatú közút felújítása 

5./Ajánlattételi felhívás- eredmény megállapítása a Magyar Falu Program keretében 

meghirdetett, Kommunális eszköz beszerzése-2021 című, MFP-KOEB/2021 kódszámú 

pályázatra benyújtott 3289287119 azonosítószámú projekt eszközbeszerzéseire 

6./Ajánlattételi felhívás- eredmény megállapítása 2021 című MFP-UHK/2021 pályázat 

keretében – Tómelléki út felújítása műszaki ellenőri tevékenységre 



7./Ajánlattételi felhívás- eredmény megállapítása BM pályázat keretében Tűzlepke utca, 

Körtvélyes utca szilárd burkolatú járda felújítása, Sport utca, Tűzlepke utca szilárd burkolatú 

közút felújítása műszaki ellenőri tevékenységre 

8./Ajánlattételi felhívás A helyi identitás és kohézió erősítése- Helyi identitás fejlesztése az 

Alsó-Szigetközben TOP-5.3.1-16-GM1-2017-0007- előadóművészi tevékenységre 

9./Ajánlattételi felhívás- MFP-ÖTIF/2021. Önkormányzati temetők infrastrukturális 

fejlesztése 

10./ Árajánlat emelőkosaras autós szolgálatásra 

11./Árajánlat szalagfüggönyökre 

12./Pályázat beadása települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 

kapcsolódó támogatásra 

13./A polgármester 2022. évi szabadságolási terve 

14./Alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének módosítása 

15./Az önkormányzat 2022. évi költségvetése 

16./Polgármester beszámoló a két ülés közötti, a Képviselő-testület munkáját érintő 

tevékenységéről 

17./Beszámoló a lejárt határ idejű határozatok végrehajtásáról 

18./Egyebek 

 

 

 

3./2022. február 14. hétfő együttes testületi ülés 

 

Napirendi javaslat: 

1./ KKÖH SZMSZ, Megállapodás módosítása 

2./ KKÖH 2021. évi szakmai beszámolója 

3./ KKÖH 2021. évi gazdasági beszámolója 

4./ KKÖH 2022 évi költségvetése 

5./ Egyebek 

 

 

4./ 2022. március 7. hétfő  

 

Napirendi javaslat: 

1./2021. évi belső ellenőrzési jelentés 

2./Nagybajcsi Faluház és Könyvtár 2022. évi munkaterve 

3./Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő    

   fizetési kötelezettségeinek meghatározása a Gst. 45. § (1) és 3. § (1) szerint  

4./Az Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési terve 

5./Az Önkormányzat 2022. évi költségvetés 

6./Egyebek 

 

 

 

5./ 2022. április 25. hétfő  

 

Napirendi javaslat: 

1./Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról és a pénzmaradvány 

jóváhagyásáról  

2./Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

3./Tájékoztatás lejárt határidejű határozatokról 

4./Egyebek 



 

 

6./ 2022. május 30. hétfő 

 

Napirendi javaslat: 

1./2022. évi költségvetési rendelet módosítása 

2./Nagybajcsi Napsugár Óvoda és Bölcsőde vezetőjének beszámolója 

3./Falunap programjának összeállítása, támogatók  

4./Döntést igénylő ügyek 

5./Tájékoztatás lejárt határidejű határozatokról 

6./Egyebek 

 

 

 

7./2022. június 27. hétfő 

 

Napirendi javaslat: 

1./Pályázatok 

2./Döntést igénylő ügyek 

3./Tájékoztatás lejárt határidejű határozatokról 

3./Egyebek 

 

 

 

8./2022. augusztus 29. hétfő 

 

Napirendi javaslat: 

1./Beszámoló Nagybajcs közbiztonságának helyzetéről és a közbiztonság érdekében tett 

intézkedésekről 

2./Döntés iskolakezdési támogatásról 

3./Tájékoztatás lejárt határidejű határozatokról 

4./Egyebek 

 

 

9./2022. szeptember 26. hétfő 

 

Napirendi javaslat: 

1./Az Önkormányzat 2022. évi első féléves beszámolója 

2./Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 

3./Idősek napja 

4./Tájékoztatás lejárt határidejű határozatokról 

5./Tájékoztatás háziorvosi ellátásról 

6./Egyebek 

 

 

 

10./2022. október 31. hétfő 

Közmeghallgatás 

 

1./Pajzs Polgárőr Egyesület beszámolója 

2./Nagybajcs Polgáraiért és Környezetéért Alapítvány beszámolója 

2./Önkormányzati tájékoztatás 



 

 

 

11./2022. október 31. hétfő 

 

Napirendi javaslat: 

1./Pályázatok, aktuális kérdések 

2./Döntést igénylő ügyek 

3./Tájékoztatás lejárt határidejű határozatokról 

4./Egyebek 

 

 

 

12./ 2022. november 28. hétfő 

 

Napirendi javaslat: 

1./Az Önkormányzat 2022. évi háromnegyed éves beszámolója 

2./Az önkormányzat 2023. évi koncepciója 

3./Döntést igénylő ügyek 

4./Tájékoztatás lejárt határidejű határozatokról 

5./Egyebek 

 

 

 

13./ 2022. december 19. hétfő 

 

Napirendi javaslat: 

1./Az önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési terve 

2./Döntést igénylő ügyek 

3/Tájékoztatás lejárt határidejű határozatokról 

4./Egyebek 
  
 
 

Nagybajcs,2022. február 7. 

 

                                                                            Teilinger Imre 

                                                                            polgármester 






















































































































































































