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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 44.§-a alapján 

a képviselő-testület szükség szerint, a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott 

számú, de évente legalább 6 ülést tart. A 2019. évben 9 ülés és egy közmeghallgatás 

megtartására teszünk javaslatot. Soros ülés nincs betervezve augusztus hónapra a 

szabadságolások miatt. 

Az előterjesztett munkatervbe azok a napirendek kerültek beépítésre, amelyek tárgyalása előre 

tudható, azaz bizonyos értelemben kötelező is. Természetesen ez nem zárja ki azt, hogy 

meghatározott esetekben rendkívüli ülés kerüljön összehívásra valamilyen sürgős döntés 

hozatala érdekében, illetve a betervezett ülés, a napirendi pont okafogyottá válása miatt, 

elmaradjon. 

A soros üléseket a hónap negyedik hetében, keddi napon tartja a képviselő-testület. Ez alól a 

februári ülés kivétel, mely igazodik a költségvetési rendelet elfogadásának idejéhez, így 

általában február 15-e környékén kerül megtartásra. 

 

Kérem a Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni, a kérdésben döntést hozni 

szíveskedjen! 

 

. 

 

H a t á r o z a t i   j a v a s l a t: 

 

   …/2019. (I.23.) önkormányzat határozat: 

Medina Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2019. évi 

munkatervéről 

 

Medina Község Önkormányzati Képviselő-testülete testülete a 

Képviselő-testület 2019. évre vonatkozó munkatervét az 1. számú 

melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

Megbízza a polgármestert, hogy a munkaterv közzétételéről és 

végrehajtásáról gondoskodjon.  

 

Felelős: Vén Attila polgármester 

Határidő: azonnal, 2019. évben folyamatos 
 

Medina, 2019. január 17. 

                          Vén Attila sk. 

        Polgármester 

 



 

1. számú melléklet 

 

MEDINA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

2019. 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:  

- A szerb nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás 

felülvizsgálata 

- A közbeszerzési szabályzat felülvizsgálata 

- A polgármester 2019. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása 

- Az óvoda nyári zárva tartásának véleményezése 

 

Február: együttes ülés 

− A Közös Hivatal 2018. évi beszámolójának elfogadása 

− A Közös Hivatal 2019.évi költségvetésének elfogadása 

 

Február: 

− Fejlesztési, beruházási elképzeléseink, pályázati lehetőségeink, megkezdett 

beruházásaink áttekintése 

− A költségvetés készítését megalapozó döntések meghozatala 

− A 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása 

− Bizottsági beszámoló a képviselői vagyonnyilatkozatok leadásáról 

− Beszámoló a belső ellenőrzések tapasztalatairól 

− Óvodai beíratások időpontjának meghatározása, óvodai körzethatárok, óvodai 

létszámkeretek véleményezése 

 

Március:  

− Éves közbeszerzési terv elfogadása  

− Éves közművelődési program elfogadása 

 

 

Április:  

− Az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása 

− Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló 

elfogadása 



 

− Közrendi, közbiztonsági rendőrségi beszámoló  

 

 

Május:  

− Beszámoló az Önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti – és gyermekvédelmi 

tevékenységéről  

− Civil szervezetek 2018.évi elszámolása, 2019.évi támogatás megítélése 

− Döntés a 2019. évi kitüntető díjakról 

 

Június:  

− Beszámoló a szociális alapellátás működéséről (házi gondozás, étkeztetés) 

 

Július:  

− Beszámoló a 2017/2018-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  

 

Augusztus: --- 

 

Szeptember: 

− Tájékoztató a költségvetés I. félévi teljesítéséről  

− Költségvetési rendelet módosítása 

− Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat kiírása 

− Beszámoló a község környezeti állapotáról 

− Beszámoló a helyi egészségügy működéséről (háziorvos, védőnő) 

− A falugondnoki szolgálat éves beszámolója 

 

November: 

- Közmeghallgatás 

 

 

November: 

− Belső ellenőrzési terv elfogadása 

− Adórendeletek felülvizsgálata, adópolitika meghatározása 

− Intézményi térítési díjak, étkezési térítési díjak felülvizsgálata 

− A szociális ellátások helyi szabályozásáról rendelet felülvizsgálata 

 

 

December: 

− A Képviselő-testület 2020. évre vonatkozó munkatervének kidolgozása 

− Szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálata 

 

 

         Vén Attila 

        polgármester 
        

 


