
 

ELŐTERJESZTÉS 
A KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 

2015.január 28-i ülésére 
 
Ügyiratszám:             /2015. 
Ügyintéző: Garai László 
 
Előterjesztő: Vén Attila polgármester Garai László jegyző 
A napirendet tárgyaló ülés típusa-1: nyílt /  zárt 
A napirendet tárgyaló ülés típusa-2 rendes / rendkívüli 
A határozat elfogadásához szükséges többség típusát: egyszerű / minősített 
A szavazás módja: nyílt / titkos 
 
Tárgy: Medina Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015.évi munkatervének 

megtárgyalása és elfogadása 
 

Tisztelt Képviselő-testület ! 

Medina Község Önkormányzat Képviselő Testülete 11/2014.(XI.22.) önkormányzati 

rendelete Medina Község Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról 14.§-a 

szerint: 

(1) A képviselő-testület működésének alapja a munkaterv, amelyet a testület évente egy alkalommal hagyja jóvá.  
(2) A munkaterv tervezetét – a polgármester irányításával – a jegyző állítja össze, és a polgármester terjeszti 
jóváhagyás végett a testület elé.  
(3) A munkaterv összeállításához javaslatot kell kérni:  

a) valamennyi képviselő-testületi tagtól,   
b) a jegyzőtől,.  

(4) A munkatervi javaslatokat a munkaterv megtárgyalását megelőzően 14 nappal korábban a polgármesterhez 
kell benyújtani.  
(5) A munkatervnek tartalmaznia kell:  

a) az ülésnapok időpontját,  
b) a napirendi pontok tárgyát és az előkészítésért felelős nevét,  
c) a közmeghallgatás időpontját.  

(6) A munkaterv elfogadásáról a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel határoz.  
(7) A képviselő-testület munkatervében elrendelheti egyes napirendek két fordulóban történő tárgyalását. Az első 
fordulóban meg kell határozni az elérni kívánt célokat és az előkészítés főbb mozzanatait. A második fordulóban 
vitatja meg a testület az előterjesztést és hozza meg döntését.  

A munkaterv mellékletként szereplő tervezete augusztus hónap kivételével tartalmaz ülést. Az 
Mötv. szerinti évi hat ülésnél többet terveztünk. Áprilisban lenne a közmeghallgatás. Az 
ülések időpontjának napnyi pontosságú tervezése lehetséges, de betartása kétséges, ezért nem 
szerepeltetjük. Más munkatervi javaslatot eddig nem kaptunk, szíveskedjenek javaslataikat a 
tárgyalás során megtenni. 

Határozati javaslat: 
 
Medina község Önkormányzat Képviselő Testülete megtárgyalta a 2015.évi munkaterv 
javaslatát, és a melléklet szerinti módosított tartalommal elfogadta. 
Felelős:   Vén Attila polgármester 
Határidő:   2015.január 29. 



 
Kérem, hogy a tisztelt képviselő-testület az előterjesztést tárgyalja meg, és fogadja el a 
határozat tervezetet. 
 

Medina, 2015.január 21. 

 

Vén Attila 

polgármester 

 
 



Melléklet a …/2015. (…) önkormányzati határozathoz: 
 

MEDINA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

2015. 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 

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 2015. évi költségvetésének elfogadása 

Előterjesztő:   Garai László jegyző 
 
Február I.:  

− Bizottsági beszámoló a képviselői vagyonnyilatkozatok leadásáról 
Előterjesztő: bizottsági elnök 

− 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 2015. évi költségvetési rendelet elfogadása 
− Nemzetiségi önkormányzatokkal való megállapodás felülvizsgálata 
− Szociális rendelet módosítása 
− Óvodai beíratások időpontjának meghatározása, óvodai körzethatárok megállapítása, 

óvodai létszámkeretek meghatározása, óvoda nyári zárva tartásának megtárgyalása 
Előterjesztő:   Vén Attila polgármester 
 
Március:  együttes ülés 

− A Közös Hivatal 2014. évi beszámolójának elfogadása 
Előterjesztő:   Garai László jegyző 
 
Március:   

− Civil szervezetek 2014. évi támogatásával való elszámolása és 2015. évi 
támogatásáról döntés 

− Éves közbeszerzési terv és beszámoló elfogadása  
− Éves közművelődési program elfogadása 



− Intézményi térítési díjak, étkezési térítési díjak felülvizsgálata 
− Közmeghallgatás kitűzése 

Előterjesztő:   Vén Attila polgármester 
 
Április:   

− Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása 
− Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló 

elfogadása 
− Gazdasági program elfogadása 
− Beszámoló a belső ellenőrzések tapasztalatairól 
− Beszámoló az önkormányzat tagságával működő társulások 2014. évi költségvetési 

teljesítéséről és tevékenységéről 
− Közrendi, közbiztonsági rendőrségi beszámoló  
− 2014. éves közbeszerzési statisztikai összegzés elfogadása 

Előterjesztő:   Vén Attila polgármester 
 
Április:  közmeghallgatás 
  Előterjesztő:   Vén Attila polgármester 
 
Május:  

− Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti– és gyermekvédelmi 
tevékenységéről  

Előterjesztő:   Garai László jegyző 
 
Június:  

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

Előterjesztő:   Vén Attila polgármester 
 
Július:  

− Beszámoló a 2014/2015-es nevelési évről, az óvodában folyó nevelési munkáról  
Előterjesztő:  Óvodavezető 

− A fenntartó tájékoztatója az oktatás helyzetéről, az iskola tanévi működéséről 
Előterjesztő:   Klik vezető 

− Féléves beszámoló a polgármester Társulásokban végzett munkájáról  
− Döntés a 2015. évi kitüntető díjakról 

Előterjesztő:   Vén Attila polgármester 
 

Augusztus:  --- 
 

Szeptember: 
− Beszámoló a költségvetés I. félévi teljesítéséről  
− Költségvetési rendelet módosítása 
− Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat kiírása 

Előterjesztő:   Vén Attila polgármester 
− Beszámoló a helyi egészségügy működéséről  

Előterjesztő:   háziorvos, védőnő 
− A falugondnoki szolgálat éves beszámolója 

Előterjesztő:   falugondnok 



 
Október:  

− Költségvetési rendelet módosítása 
Előterjesztő:   Vén Attila polgármester 
November: 

− Belső ellenőrzési terv elfogadása 
− Adórendeletek felülvizsgálata, adópolitika meghatározása 

Előterjesztő:   Vén Attila polgármester 
 

December: 
− A Képviselő-testület 2016. évre vonatkozó munkatervének kidolgozása 
− Szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálata 

Előterjesztő:   Vén Attila polgármester 
 
 
        Vén Attila 
        polgármester 

 


