
 

Elıterjesztés 
 
 
Tárgy: A képviselı-testület 2015. évi munkaterve 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének az önkormányzat és szervei 
szervezeti és mőködési szabályzatáról szóló 6/2011.(III.24.) rendelet 10. §-a szerint a testület 
munkáját éves idıtartamra szóló munkaterv alapján végzi. A munkatervet a tárgyévet 
megelızı év december hó végéig fogadja el a testület, melynek fı elemei: fı feladatok 
meghatározása, a megtárgyalás várható idıpontja, elıterjesztı megjelölése és a meghívandók. 
A munkaterv tartalmának meghatározása a Képviselı-testület feladat- és hatáskörébe tartozó, 
a magasabb szintő jogszabályokban elıírt, valamint az önkormányzati rendeletek alapján 
kötelezıen megtárgyalandó témák illetve a korábbi évek Képviselı-testületi döntései 
alapulvételével történt. 
A Képviselı- testület munkatervében meghatározott napirendeken kívül egyrészt 
megtárgyalja az idıközben született, módosított törvények, illetve más jogszabályok által 
tárgyalni szükséges témákat, másrészt azokat a javaslatokat és indítványokat, amelyeket az 
ülést megelızıen az SZMSZ-ben rögzített határidıig, írásban terjesztettek elı az arra 
jogosítottak, valamint az önkormányzat aktuális témáit, és a képviselı- testület hatáskörébe 
tartozó döntést igénylı kérelmeket.  
 
Kérem a Képviselı-testületet a munkaterv megvitatására majd az alábbi határozati javaslat 
elfogadására.  
 
Tengelic 2014. december 11. 
 
                                                                                               Gáncs István 
                                                                                               polgármester 
 
 

Határozati javaslat 
 
 
Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete a 2015. évre vonatkozó munkatervét a 
határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja.  
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Tengelic Község Önkormányzata 
 Képviselı-testülete 
 

M U N K A T E R V 
2015. évi 

 
Tengelic Községi Önkormányzat  Képviselı-testülete az SZMSZ. 10.§ -a alapján munkáját 
éves idıtartamra szóló munkaterv alapján végzi. 
A rendkívüli ülés kivételével a polgármester valamennyi ülésen beszámol a lejárt határidejő 
határozatok végrehajtásáról. 
 
2015. I. negyedéve: 
1.  
 - közmeghallgatásos ülés 

o tájékoztató a 2014. évi gazdálkodásról 
o az önkormányzat 2015. évi költségvetése 
o önkormányzat vagyonáról tájékoztató 

Elıterjesztı: polgármester 
Meghívandók: - lakosság 

 - intézményvezetık 
 - gazdálkodó szervezetek 
 - társadalmi szervezetek vezetıi 

 - középtávú vagyongazdálkodási terv elfogadása 
Elıterjesztı: polgármester  
Meghívandók: SZMSZ 12.§.szerintiek 

 
 -  beszámoló a mezıır 2014. II. félévi tevékenységérıl  

Elıterjesztı: mezıır 
Meghívandók: SZMSZ.12.§-a szerintiek 

 
-  Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttmőködési megállapodás felülvizsgálata 

Elıterjesztı: polgármester 
Meghívandók: - nemzetiségi képviselık 

 - gazdálkodási üi I. 
 
___________________________________________________________________________ 
2. 
- a 2014. évi költségvetésrıl szóló rendelet módosítása 
-  beszámoló az átmeneti gazdálkodás végrehajtásáról  
- civil szervezeteknek nyújtott 2014. évi önkormányzati támogatások elszámolása  
- adósságot keletkeztetı ügyletekbıl eredı fizetési kötelezettségek meghatározása  
- a 2015. évi költségvetésrıl szóló rendelet tervezet megtárgyalása. 

Elıterjesztı: polgármester 
Meghívandók: - gazdálkodási üi. 

 - SZMSZ. 12.§.szerintiek 
- kitüntetı cím adományozásáról döntés  

Elıterjesztı: polgármester 
Meghívandók: SZMSZ 12.§.szerintiek 

 
- a Mézeskalács Óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározása 

Elıterjesztı: polgármester 
Meghívandók: - óvodavezetı 

 - SZMSZ. 12.§. szerintiek 
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- az Önkormányzat 2015-2019. évi gazdasági programjának elfogadása 
Elıterjesztı: polgármester 
Meghívandók: SZMSZ. 12.§. szerintiek 

 
________________________________________________________________________ 
3. 
 -   a 2014. évi zárszámadásról szóló rendelet tervezet megtárgyalása. 

Elıterjesztı: polgármester 
Meghívandók: elızı 2./ pont szerintiek 

 
  -  beszámoló a belsı ellenırzések tapasztalatairól  

Elıterjesztı: jegyzı 
Meghívandók: elızı 2./ pont szerintiek 

 - közbeszerzési terv elfogadása 
Elıterjesztı: polgármester 
Meghívandók: SZMSZ 12.§. szerintiek 

 
- A Tengelici Mézeskalács Óvodába történı beiratkozás idıpontjának és módjának 
meghatározása a 2014/2015. nevelési évre  

Elıterjesztı: polgármester 
Meghívandók: - óvodavezetı 

 - SZMSZ. 12.§. szerintiek 
 
________________________________________________________________________ 
 
2015. II. negyedéve 
1. 
- beszámoló a Tengelici Polgármesteri Hivatal 2014. évi tevékenységérıl 

Elıterjesztı: Jegyzı 
Meghívandók: SZMSZ. 12.§. szerintiek 

 
- 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása 

Elıterjesztı: polgármester 
Meghívandók: - óvodavezetı 

 - SZMSZ. 12.§. szerintiek 
________________________________________________________________________ 
2. 
 - beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról 

Elıterjesztı: Jegyzı 
Meghívandók: - családgondozó 

- igazgatási ügyintézı I.  
- óvodavezetı 
- szoc.biz.tagok 
- SZMSZ. 12.§. szerintiek 

 
- Városi Rendırkapitányság beszámolója a közbiztonság helyzetérıl 

Elıterjesztı: Rkap.vezetıje 
Meghívandók: - elıterjesztı 

 - körzeti megbízott 
 - SZMSZ. 12.§. szerintiek  
 
 

________________________________________________________________________ 
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3. 
- beszámoló a pénzügyi bizottság munkájáról  

Elıterjesztı: Pénzügyi  Bizottság elnöke 
Meghívandók: SZMSZ. 12.§ szerintiek 

  
- beszámoló a szociális bizottság munkájáról  

Elıterjesztı: szoc.biz.elnöke 
Meghívandók: - szoc.biz.tagok 

 - SZMSZ. 12.§ szerintiek 
- a polgármester és a jegyzı beszámolója az átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl 

Elıterjesztı:  polgármester, jegyzı 
Meghívandók: SZMSZ. 12.§ szerintiek 

________________________________________________________________________ 
 
2015. III. negyedéve 
1.  
 - beszámoló a Tengelici Mézeskalács Óvoda 2014/2015. nevelési év tevékenységérıl 

Elıterjesztı: óvodavezetı   
Meghívandók: SZMSZ. 12.§ szerintiek 

 
 - a Tengelici Mézeskalács Óvoda 2015/2016. munkatervének véleményezése 

Elıterjesztı: óvodavezetı   
Meghívandók: SZMSZ. 12.§ szerintiek 

 
___________________________________________________________________________ 
 
2.  
 -  tájékoztató a település tőzvédelmi helyzetérıl  

Elıterjesztı: Paksi Katasztrófavédelmi Kir.Vez.  
Meghívandók: SZMSZ. 12.§. szerintiek 

 
 - Polgármester beszámolója az önkormányzati társulásokban végzett tevékenységérıl 

Elıterjesztı: polgármester 
Meghívandók: SZMSZ. 12.§.szerintiek 

 
- Helyi Esélyegyenlıségi Program felülvizsgálata 

Elıterjesztı: polgármester 
Meghívandók: SZMSZ 12.§. szerintiek 

__________________________________________________________________________ 
       
2015. IV. negyedéve 
1.  
 - tájékoztató a település egészségügyi ellátásának helyzetérıl 

Elıterjesztı: - háziorvos 
  - fogorvos 
  - védını 

Meghívandók: SZMSZ. 12.§. szerintiek 
 
___________________________________________________________________________ 
2.  
 - helyi adórendeletek felülvizsgálata 

Elıterjesztı: jegyzı  
Meghívandók:  SZMSZ.12.§.szerintiek 
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- Tengelic Községért Közalapítvány beszámolója mőködésérıl 
Elıterjesztı: Kuratórium elnöke  
Meghívandók: - kuratórium tagjai 

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

      
__________________________________________________________________________ 
 
 3. 
 - a képviselı-testület 2016. évi munkatervének meghatározása 

Elıterjesztı: polgármester 
Meghívandók: SZMSZ.12.§.szerintiek 

 
 - a 2016. évi belsı ellenırzési terv elfogadása  

Elıterjesztı: jegyzı 
Meghívandók: - gazdálkodási ügyintézı I. 

 -SZMSZ. 12. §. szerintiek  
 - beszámoló a szociális szolgáltatásokról 

Elıterjesztı: jegyzı 
Meghívandók: - igazgatási ügyintézı I.  

 - tanyagondnok 
 - SZMSZ.12.§-a szerintiek 
 

- beszámoló a mővelıdési ház és könyvtár 2015. évi munkájáról 
Elıterjesztı: mővelıdésszervezı 
Meghívandók: - könyvtáros  

 - SZMSZ.12.§-a szerintiek 
 

- beszámoló a közfoglalkoztatás 2015. évi mőködésérıl 
Elıterjesztı: polgármester 
Meghívandók: SZMSZ.12.§-a szerintiek 
 

 - beszámoló a helyi adóztatásról 
Elıterjesztı: jegyzı 
Meghívandók: - adóig.üi. 

- SZMSZ.12.§-a szerintiek  
-  

    
A képviselı-testület a 2015. évi munkatervét … /2014.(….) Kt.h. számú határozatával 
elfogadta. 
 
2014. december                                                                                         
 
                                                                                                                       Gáncs István sk. 
                                                                                                                        polgármester 


