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Előterjesztés Medina Község Önkormányzati Képviselő-testülete  
2014. február 4-én tartandó ülésére 

 
 

Tárgy: Medina Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. éves munkaterve 

Előterjesztő és előadó: Vén Attila polgármester 

Az előterjesztést készítette: dr. Baranyai Eszter 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 lehetőség, 
sőt, szükség van az évközi teendők felbukkanásával, csak úgy, mint témák 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 
 
H a t á r o z a t i   j a v a s l a t: 
 
   …/2014. (...) önkormányzat határozat: 

Medina Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. évi 
munkatervéről 
 
Medina Község Önkormányzati Képviselő-testülete  

a Képviselő-testület 2014. évre vonatkozó munkatervét a melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja. 

Megbízza a polgármestert, hogy a munkaterv közzétételéről és 
végrehajtásáról gondoskodjon.  

Felelős: Vén Attila polgármester 
Határidő: azonnal és 2014. évben folyamatos 
 

Melléklet a …/2014. (…) önkormányzati határozathoz: 
 

MEDINA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2014. évi MUNKATERVE 

Állandó napirendek: 

– Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

– Tájékoztató az előző képviselő-testületi ülés óta eltelt időszakban végzett munkáról és az 

önkormányzati eseményekről 

– Képviselői kérdések, hozzászólások 
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A Képviselő-testület a munkatervében meghatározott napirendeken kívül egyrészt megtárgyalja az 
időközben született, módosított törvények, illetve más jogszabályok által tárgyalni szükséges 
témákat, másrészt azokat a javaslatokat, önálló indítványokat és interpellációkat, amelyeket az 
ülést megelőzően, az SZMSZ-ben rögzített határidőig, írásban terjesztettek elő az arra 
jogosítottak, valamint az önkormányzat aktuális témáit, és a képviselő-testület hatáskörébe tartozó 
döntést igénylő kérelmeket, ügyeket. 
 

Január: együttes ülés 
− A Közös Hivatal 2014. évi költségvetésének elfogadása 

 
Február I.:  

− Az önkormányzat működési és szervezeti rendszerének áttekintése, a fenntartható 
intézményhálózat meghatározása 

− Fejlesztési, beruházási elképzeléseink, pályázati lehetőségeink, megkezdett beruházásaink 
áttekintése 

− A költségvetés készítését megalapozó döntések meghozatala 
− A 2014. évi költségvetési rendelet elfogadása 
− Nemzetiségi önkormányzatokkal való megállapodás felülvizsgálata 
− A polgármester 2013. évi kivett szabadságának jóváhagyása 
− Bizottsági beszámoló a képviselői vagyonnyilatkozatok leadásáról 

 
Február II.:   

− A jegyző előterjesztése a hatályban lévő rendeletekről, várható szabályozási tárgyakról, 
módosítandó rendeletekről, deregulációs ütemterv megtárgyalása 

− Közművelődési rendelet megalkotása 
− Egészségügyi körzetekről szóló rendelet megalkotása 
− A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi 

közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotása 
− Közterületek filmforgatási célú használatáról szóló rendelet módosítása 
− Szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása 
− Óvodai beíratások időpontjának meghatározása, óvodai körzethatárok megállapítása, 

óvodai létszámkeretek meghatározása, óvoda nyári zárva tartásának megtárgyalása 
 
Március:  együttes ülés 

− A Közös Hivatal 2013. évi beszámolójának elfogadása 
 
Március:   

− Temetőrendelet módosítása 
− Civil szervezetek 2013. évi támogatásával való elszámolása és 2014. évi támogatásáról 

döntés 
− Éves közbeszerzési terv elfogadása  
− Éves közművelődési program elfogadása 
− Intézményi térítési díjak, étkezési térítési díjak felülvizsgálata 
− Közmeghallgatás kitűzése 

 
Április:   

− Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása 
− Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása 
− Beszámoló a belső ellenőrzések tapasztalatairól 
− Beszámoló az önkormányzat tagságával működő társulások 2013. évi költségvetési 

teljesítéséről és tevékenységéről 
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− Közrendi, közbiztonsági rendőrségi beszámoló  
− 2013. éves közbeszerzési statisztikai összegzés elfogadása 

 
Április:  közmeghallgatás 
 
Május:  

− Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti– és gyermekvédelmi 
tevékenységéről  

 
Június:  

− Beszámoló a szociális alapellátás működéséről (házi gondozás, étkeztetés) 
− Művészeti Napokkal kapcsolatos döntések meghozatala 

 
Július:  

− Beszámoló a 2013/2014-es nevelési évről, az óvodában folyó nevelési munkáról  
− A fenntartó tájékoztatója az oktatás helyzetéről, az iskola tanévi működéséről 
− Féléves beszámoló a polgármester Társulásokban végzett munkájáról  
− Döntés a 2014. évi kitüntető díjakról 

 
Augusztus:  

 
Szeptember: 

− Beszámoló a költségvetés I. félévi teljesítéséről  
− Költségvetési rendelet módosítása 
− Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat kiírása 
− Beszámoló a helyi egészségügy működéséről (háziorvos, védőnő) 
− A falugondnoki szolgálat éves beszámolója 

 
Október:  

− Alakuló ülés 
− Alpolgármester megválasztása 
− Bizottsági tagok megválasztása 
− Tájékoztató a költségvetés háromnegyed éves teljesítéséről  
− Költségvetési rendelet módosítása 
− 2015. évi költségvetési koncepció elfogadása 

 
November: 

− Belső ellenőrzési terv elfogadása 
− Adórendeletek felülvizsgálata, adópolitika meghatározása 

 
December: 

− A Képviselő-testület 2015. évre vonatkozó munkatervének kidolgozása 
− Gazdasági program elfogadása 
− Szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálata 

 
 
        Vén Attila 
        polgármester 


