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Képviselő-testület üléseit rendszerint minden hó végén hétfői napokon 1600 órától tartja a 

községháza tanácstermében 

 

A képviselő-testület a falugyűlést és közmeghallgatást november 06-án tervezi megtartani. 

 

Ülések ütemezése: 

 

2020. Január 27.  

 Február 13. 

 Február 24. 

 Március 30. 

 Április 27. 

 Május 25. 

 Június 29. 

 Július ----- 

 Augusztus 10. 

 Szeptember 28. 

 Október 26. 

 November  06. falugyűlés, közmeghallgatás 

 November 30. 

 December 18. 

 

Kiemelt rendezvények időpontjai: 

-  Magyar Kultúra Napja – január 22.  

- Nemzeti ünnep - március 15-én 

- Gyermeknap – június 6. 

- Szent István és az új kenyér ünnepe - augusztus 20-21-22. 

- Bányásznap – szeptember 6. 

- Idősek Napja, Nemzetiségi Nap – október 3.  

- Nemzeti ünnep - október 22. 

- Falukarácsony - december 20. 
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2020. ÉVI MUNKATERV 

 

I. 

 

Az önkormányzat kiemelt feladatai: 

 

- demokratikus módon, széleskörű nyilvánosságot teremtve intézze a település közügyeit,  

- gondoskodjon a helyi közszolgáltatásokról, 

- a költségvetési egyensúly megtartása mellett biztosítsa az önkormányzati intézmények 

megfelelő színvonalú működését, 

- pályázati lehetőségek kihasználásával újabb forrásokat teremtsen működési és fejlesztési 

feladatai megvalósításához, 

- biztosítsa az elnyert pályázatokkal megvalósuló fejlesztésekhez szükséges önerőt, a 

fejlesztések megfelelő színvonalú megvalósítását, 

- a lakosságot, civil szervezeteket, önszerveződő közösségeket folyamatosan tájékoztassa az 

önkormányzat működéséről és bevonja a feladatok végrehajtásába,  

- községünk hagyományainak ápolása, nemzetiségi, bányász és kulturális örökségünk 

megőrzése, megtartása. 

  

II. 

 

 

Az önkormányzat képviselő-testületének 2020. évi ülései 

JANUÁR 27. 

1./  A „LÉTHÉ” Temetkezési Kft. beszámolója a temető üzemeltetésével   

       kapcsolatos feladatok ellátásáról 

 Előadó: Kft. ügyvezető 

 

2./  Tájékoztató az Annavölgy és Sárisáp Kertbarátainak és   

 Borbarátnőinek Egyesülete működéséről 

    Előadó: egyesület elnöke 

 

3./  A 2020. évi költségvetés tervezetének megtárgyalása 

 Előadók:  polgármester 

                 pénzügyi főmunkatárs 

 

4./  Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött megállapodások felülvizsgálata 

 Előadók: polgármester 

                pénzügyi főmunkatárs 

 

5./   Tájékoztató az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról, két ülés közötti eseményekről 
 Előadó: polgármester 

 

6./  Egyéb kérdések, bejelentések 
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FEBRUÁR 13.  

 

1./  A 2020. évi költségvetési rendelet megalkotása 

 Előadók: polgármester 

                      pénzügyi főmunkatárs 

 

2./  Egyéb kérdések, bejelentések 

 

FEBRUÁR 24.  

 

1./ Tájékoztató a Nyugdíjas Klub működéséről 

        Előadó: klubvezető 

 

2./  Tájékoztató a Sárisápi Bányász Nyugdíjas Szakszervezet     

      működéséről 

 Előadó: szakszervezet elnöke 

 

3./  Tájékoztató a Sárisápi Karitász szervezet működéséről 

 Előadó: a szervezet vezetője 

 

4./  A 2020. évi költségvetési rendelet megalkotása 

 Előadók: polgármester 

                      pénzügyi főmunkatárs 

 

5./  Döntéshozatal az Sári Óvoda és Mini Bölcsőde nyári zárva tartásának időpontjáról 

 Előadó:  polgármester, óvodavezető 

 

6./  Döntés a Sári Óvoda és Mini Bölcsőde 2020/2021. nevelési évre való beiratkozás 

időpontjáról 

 Előadó:  polgármester, óvodavezető 

 

7./      Döntés a Sári Óvoda és Mini Bölcsőde 2020/2021. nevelési évben indítható 

csoportok számáról 

 Előadó:  polgármester, óvodavezető 

 

8./  A polgármester 2020. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyása 

 Előadó: jegyző 

9./  Tájékoztató az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, a  lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról, két ülés közötti  eseményekről 

 Előadó: polgármester 

 

10./  Egyéb kérdések, bejelentések 
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MÁRCIUS 30. 

 

1./  A Dorogi Rendőrkapitányság beszámolója a község közbiztonsági helyzetéről 

 Előadó: rendőrkapitány 

 

2./  A Sárisáp-Annavölgy Polgárőr Egyesület tájékoztatása a községben végzett 

tevékenységükről 

 Előadó: egyesületi elnök 

 

3./ Beszámoló a község egészségügyi helyzetéről 

Előadók: orvosok és védőnők, gyógyszertár vezetője, mentőszolgálat vezetője 

 

4./ Tájékoztató a Vöröskereszt Sárisápi Szervezetének működéséről 

 Előadó: a szervezet vezetője 

 

5./ Tájékoztató a Cukorbetegek Klubja működéséről 

 Előadó: klubvezető 

 

6./  A 2020. évi közbeszerzési terv elfogadása 

 Előadó: polgármester  

 

7./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról, két ülés közötti eseményekről 

 Előadó: polgármester 

 

8./  Egyéb kérdések, bejelentések 

 

 

ÁPRILIS 27. 

 

1./  A 2019. évi családsegítő és gyermekjóléti, valamint gyermekvédelmi feladatok 

értékelése 

 Előadók: a szervezet vezetője 

                jegyző 

 

2./  A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztályának tájékoztatója a munkaerőpiaci helyzet alakulásáról   

 Előadó: osztályvezető 

 

3./  Sárisápi Hírmondó szerkesztő-bizottságának tájékoztatása az  általuk végzett 

tevékenységről 

       Előadó: Szerkesztő-bizottság vezetője 

 

4./  A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása 

       Előadók: polgármester 

               pénzügyi főmunkatárs 

 

5./  Rendeletalkotás a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról 

 Előadók: polgármester 

                pénzügyi főmunkatárs 
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6./  Beszámoló a 2019. évi belső ellenőrzési feladatok ellátásáról 

 Előadók:  polgármester 

  pénzügyi főmunkatárs 

 

 7./ A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata 

      Előadó: polgármester   

 

8./ A helyi elismerések alapításáról és adományozásáról szóló 10/2002. (IV.25.) 

önkormányzati rendelet felülvizsgálata 

 Előadó: polgármester 

 

9./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról, két ülés közötti eseményekről 

 Előadó: polgármester 

 

10./  Egyéb kérdések, bejelentések 

 

 

MÁJUS 25. 

 

1./  Tájékoztató az ÉDV Zrt. községünkben végzett tevékenységéről 

 Előadó: üzemvezető 

 

2./ Beszámoló a Sárisáp Községért Közalapítvány működéséről 

 Előadó: közalapítvány elnöke 

 

3./ Tájékoztató „A Sárisápi gyermekek jövőjéért” Alapítvány működéséről  

        Előadó: közalapítvány elnöke 

 

4./  Tájékoztató a Sárisápi Bányász Sportegyesület működéséről 

 Előadó: egyesületi elnök 

 

5./  Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2019. évi munkájáról 

Előadó: jegyző 

 

6./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról, két ülés közötti eseményekről 

 Előadó: polgármester 

 

7./  Egyéb kérdések, bejelentések 

 

 

JÚNIUS 29. 

 

1./ Beszámoló a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat sárisápi telephelye 

működéséről  

        Előadó: telephely-vezető 
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2./  Az Esztergomi Hivatásos tűzoltó parancsnokság beszámolója 

 Előadó: parancsnokság vezető 

 

3./  Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Sárisáp tájékoztatója 

 Előadó: egyesületi vezető 

 

4./  Önkormányzati intézmények nyári felújítási feladatainak megtárgyalása 

 Előadó: polgármester 

 

5./ Az augusztus 20-i  ünnepséggel kapcsolatos feladatok előkészítése 

 Előadó: polgármester 

 

6./  Tájékoztató az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról, két ülés közötti eseményekről 

 Előadó: polgármester 

 

 7./     Beszámoló a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2019. évi munkájáról 

     Előadó: polgármester, a társulás elnökhelyettese 

8./  Egyéb kérdések, bejelentések 

 

 

 

AUGUSZTUS 10. 

 

1./  A 2020. évi költségvetési rendelet módosítása 

 Előadók: polgármester 

                 pénzügyi főmunkatárs 

 

2./  Augusztus 20-ai ünnepséggel kapcsolatos feladatok 

 Előadó: polgármester 

 

3./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról, két ülés közötti eseményekről 

 Előadó: polgármester 

 

4./  Egyéb kérdések, bejelentések 

 

SZEPTEMBER 28. 

1./  Beszámoló az óvoda és az iskola tanévindításának helyzetéről 

 Előadók: tagintézmény-vezetők 

 

2./  Beszámoló a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság munkájáról 

 Előadó: bizottsági elnök 

 

3./  Beszámoló az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság  tevékenységéről 

 Előadó: bizottsági elnök 
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4./ Tájékoztató a Sárisápi Szlovák Önkormányzat működéséről 

 Előadó: szlovák önkormányzat elnöke 

 

5./ Tájékoztató a Sárisápi Német Nemzetiségi Önkormányzat működéséről 

 Előadó: német önkormányzat elnöke 

 

6./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról, két ülés közötti eseményekről 

 Előadó: polgármester 

 

7./   Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához 

történő csatlakozásról 

 Előadó: polgármester 

 

8./ A Sári Óvoda és Mini Bölcsőde 2020-2021. nevelési évre szóló munkaterve 

 Előadó: polgármester, óvodavezető  

 

9./ Egyéb kérdések, bejelentések 

 

 

OKTÓBER 26. 

 

1./ Tájékoztatás a Dorog és Térsége Turizmus Egyesület működéséről 

 Előadó: egyesület képviselője 

 

2./ Tájékoztató a község állategészségügyi helyzetéről 

 Előadó: állatorvos 

 

 

3./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról, két ülés közötti eseményekről 

 Előadó: polgármester 

 

4./ Egyéb kérdések, bejelentések 

 

NOVEMBER 06.  

(péntek) 

 

Falugyűlés és közmeghallgatás 
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NOVEMBER 30. 

 

 

1./ Tájékoztató az Esztergomi Járási Hivatal 2020. évi munkájáról 

 Előadó: hivatalvezető 

 

2./  Beszámoló a Sárisápi Bányász Közösségi Tér és Könyvtár működéséről 

 Előadók: műszaki-igazgatási ügyintéző 

                könyvtárosok 

 

3./ 2021. évi helyi bevételeket és kiadásokat megalapozó önkormányzati rendeletek 

felülvizsgálata 

   - tájékoztató adatok a gépjárműadóról, 

- a kommunális adóról szóló rendelet felülvizsgálata, 

- az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről szóló rendelet 

felülvizsgálata, 

- a telekadóról szóló rendelet felülvizsgálata, 

- a helyi iparűzési adóról szóló rendelet felülvizsgálata, 

- a temetőről és a temetkezésről szóló rendelet felülvizsgálata, 

- a közterületek használatáról szóló rendelet felülvizsgálata, 

- a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet felülvizsgálata. 

  Előadó: jegyző 

 

4./ 2021. évi helyi bevételeket megalapozó önkormányzati határozatok módosítása 
- helyiségbérleti díj, 

- földhaszonbérleti díj, 

- művelődési ház bérleti díjai, 

- önkormányzati tulajdonú telkek övezetek szerinti ára, 

- szolgálati lakás bérleti díja. 

  Előadó: jegyző 

 

5./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról, két ülés közötti eseményekről 

 Előadó: polgármester 

 

6./   Egyéb kérdések, bejelentések 

 

 

DECEMBER 18. 

 

1./  2021. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása 

 Előadók:  polgármester 

                 jegyző 

 

2./  2021. évi kulturális programnaptár elfogadása 

       Előadó: polgármester 

 

3./ 2021. évi munkaterv meghatározása 

 Előadó: polgármester 



10 

 

 

4./ Tájékoztató az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról, két ülés közötti eseményekről 

 Előadó: polgármester 

 

5./  Egyéb kérdések, bejelentések 

 

 

Sárisáp, 2019. december 13. 

 

 

 

 

Kollár Károly s.k.  Takácsné Molnár Anikó s.k. 

polgármester  jegyző  

 

 


