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Tengelic Község Önkormányzata 
 Képviselő-testülete 
 

M U N K A T E R V 
 

2013. évi 
 
Tengelic Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete az SZMSZ. 10.§ -a alapján 
munkáját éves időtartamra szóló munkaterv alapján végzi. 
 
2013. I. negyedéve: 
 
1. - köztisztviselők 2013. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező célok meghatározása 
 
                                                                  Előterjesztő: jegyző 
                                                                  Meghívandók: SZMSZ.12.§-a szerintiek 
 
    -  közmeghallgatásos ülés 
         tájékoztató a 2012. évi gazdálkodásról 
         az önkormányzat 2013. évi költségvetése 
         önkormányzat vagyonáról tájékoztató 
 
                                                                  Előterjesztő: polgármester 
                                                                  Meghívandók:- választópolgárok 
                                                                                        - intézményvezetők 
                                                                                        - gazdálkodó szervezetek 
                                                                                        - társadalmi szervezetek vezetői 
   
 -  beszámoló a mezőőr 2012. II. félévi tevékenységéről  
 
                                                                   Előterjesztő: mezőőr 
                                                                   Meghívandók: SZMSZ.12.§-a szerintiek 
 
_______________________________________________________________________ 
 
2. 
- a 2012. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása 
-  beszámoló az átmeneti gazdálkodás végrehajtásáról  
- civil szervezeteknek nyújtott 2012. évi önkormányzati támogatások elszámolása   
- a 2013. évi költségvetésről szóló rendelet tervezet megtárgyalása. 
 
                                                                Előterjesztő:   polgármester 
                                                                Meghívandók: - gazdálkodási üi. 
                                                                                        - SZMSZ. 12.§.-ban szabályozottak 



 3 

- kitüntető cím adományozásáról döntés  
          
                                                                 Előterjesztő: polgármester 
                                                                 Meghívandók: SZMSZ 12.§.-ban szabályozottak 
______________________________________________________________________________ 
3. 
    -   a 2012. évi zárszámadásról szóló rendelet tervezet megtárgyalása. 
                                                                Előterjesztő: polgármester 
                                                                Meghívandók: előző 2./ pont szerintiek 
 
  
    -  beszámoló a belső ellenőrzések tapasztalatairól                                                               
                                                                Előterjesztő: jegyző 
                                                                Meghívandók: előző 2./ pont szerintiek 

  -  közbeszerzési terv elfogadása 
                                                             Előterjesztő: polgármester 
                                                             Meghívandók:  

_____________________________________________________________________ 
 
2013. II. negyedéve 
 
1. 
- beszámoló a Tengelic-i Polgármesteri Hivatal 2012. évi tevékenységéről 
 
                                                              Előterjesztő: Jegyző 
                                                              Meghívandók: SZMSZ. 12.§.szerintiek 
_______________________________________________________________ 
2. 
 - beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról 
      
                                                              Előterjesztő: Jegyző 
                                                              Meghívandók:  - családgondozó 
                                                                                      - gyámügyi üi. 
                                                                                      - óvodavezető 
                                                                                      - szoc.biz.tagok 
                                                                                      - SZMSZ. 12.§.szerintiek 
 
  - Városi Rendőrkapitányság beszámolója a közbiztonság helyzetéről 
                                                           Előterjesztő: Rkap.vezetője 
                                                           Meghívandók: - előterjesztő 
                                                                                  - körzeti megbízott 
                                                                                  - SZMSZ. 12.§. szerintiek  
                                                              3.  
_______________________________________________________________________ 
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2013.III. negyedéve 
1.  
   - beszámoló a 2013. évi gazdálkodás I. félévi helyzetéről                                                                               
 
                                                                    Előterjesztő: Polgármester 
                                                                    Meghívandók: - intézményvezetők 
                                                                                           - gazdálkodási üi. 
                                                                                           - SZMSZ. 12.§ szerintiek 
  
 -  tájékoztató a település tűzvédelmi helyzetéről  
                                                                   Előterjesztő:   Paksi Katasztrófavédelmi Kir.Vez.  
                                                                    Meghívandók:  SZMSZ. 12.§.szerintiek 
 
__________________________________________________________________________ 
2.  
       
   -    Tengelic Községért Közalapítvány beszámolója működéséről 
                                                          Előterjesztő: Kuratórium elnöke                                                            
                                                          Meghívandók: -    kuratórium tagjai 

- felügyelő biz.tagok 
- SZMSZ. 12.§. szerintiek. 

      
 
 
2013. IV. negyedéve 
1.  
- beszámoló a 2013. évi gazdálkodás I.-III. negyedévi helyzetéről  
                                                               Előterjesztő: Polgármester 
                                                               Meghívandók:  
                                                                                      - gazdálkodási üi. 
                                                                                       -SZMSZ. 12. §. szerintiek  
- a 2014. évi költségvetési koncepció meghatározása 
                                                              Előterjesztő: polgármester 
                                                              Meghívandók: -előző napirend szerintiek 
 
_____________________________________________________________________________ 
2.  
   - a képviselő-testület 2014. évi munkatervének meghatározása 
                                                              Előterjesztő: polgármester 
                                                              Meghívandók: SZMSZ.12.§.szerintiek 
 
   - a 2014. évi belső ellenőrzési terv elfogadása  
                                                                Előterjesztő: jegyző 
                                                                Meghívandók: - gazdálkodási üi. 
                                                                                        -SZMSZ. 12. §. szerintiek                                                            



 5 

   - beszámoló a helyi adóztatásról 
                                                              Előterjesztő: jegyző 
                                                              Meghívandók: - adóig.üi. 
                                                                                      - SZMSZ.12.§-a szerintiek  
    
 - beszámoló a szociális szolgáltatásokról 
                                                                Előterjesztő: jegyző 
                                                                Meghívandók:- igazgatási üi,  
                                                                                        - tanyagondnok 
                                                                                        - SZMSZ.12.§-a szerintiek 
   - közüzemi díjakról döntés  
                                                                Előterjesztő: polgármester 
                                                                Meghívandók: SZMSZ.12.§-a szerintiek 
   
- tájékoztató  a Tengelic-i SE munkájáról 
                   
                                                                Előterjesztő: SE elnöke 
                                                                Meghívandók: - SE vezetősége 
                                                                                        - SZMSZ.12.§-a szerintiek 
 
 
 - beszámoló a művelődési ház és könyvtár 2013. évi munkájáról 
 
                                                                 Előterjesztő: művelődésszervező 
                                                                 Meghívandók: könyvtáros  
                                                                                         SZMSZ.12.§-a szerintiek 
-  beszámoló a közfoglalkoztatás 2013. évi működéséről 
 
                                                                 Előterjesztő: polgármester 
                                                                 Meghívandók: SZMSZ.12.§-a szerintiek 
 
A képviselő-testület a 2013. évi munkatervét 100 /2012.(XII.13.) Kt.h. számú 
határozatával elfogadta. 
 
2012. december 14.                                                                                        
 
                                                                                                                       Gáncs István  
                                                                                                                        polgármester 
  


