Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2019. (II.14.) határozata
a képviselő-testület 2019. évi munka- és üléstervéről
I.
A munkaprogramból adódó feladatok:
1.)

Pályázati lehetőségeket kell találni különösen
a)
b)
c)
d)
e)

csapadékvíz elvezetéshez,
utak, járdák felújításához,
a művelődési ház komplex felújításához,
temető felújításhoz,
Szociális Segítő Központ vizesblokk felújításához.

2.)

A jogszabályi kötelezettség alapján feladat a határidős jelentések, beszámolók
megtárgyalása, különös tekintettel a féléves beszámolóra, a zárszámadásra és
pénzmaradvány elszámolásra.

3.)

A község közbiztonsági helyzetéről a körzeti megbízott évente tájékoztatja a
képviselő-testületet.

4.)

A jegyző évente tájékoztatja a
Önkormányzati Hivatal munkájáról.

képviselő-testületeket

a

Nyirádi

Közös

II.
A képviselő-testületi ülések állandó témái:
1.)

2.)

Napirend tárgyalása előtti témák
a)

Tájékoztató az elmúlt ülést követő fontosabb eseményekről
(írásos, de lehet szóbeli előterjesztés formájában is)
Előadó: polgármester

b)

Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
(írásos formában, negyedévenként)
Előadó: polgármester

c)

Tájékoztató a képviselő-testület és a Szociális és Egészségügyi Bizottság
feladat- és hatáskörét érintő új jogszabályokról
(írásos, de lehet szóbeli formában is)
Előadó: jegyző

d)

Tájékoztató a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
(írásos formában, negyedévenként)
Előadó: polgármester

A bejelentések között, illetőleg a napirend után tárgyalandó témák
-

Felvilágosítás kérés (interpelláció) előzőleg írásban benyújtott előterjesztés
alapján

-

Különböző tájékoztatók és egyéb témák

3.)

A képviselő-testületi ülések megtartására – esetleges rendkívüli eseményeket kivéve
– csütörtöki napokon, 17 órai kezdettel kerül sor.
A nyilvános testületi üléseket - szükség szerint - zárt ülések követik. A zárt ülések
keretében tárgyalja a képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló törvény 46. § (2) bekezdésében feltűntetett eseteket.

4.)

A képviselő-testület az SZMSZ 18. §-a szerint évente július 1-jétől augusztus 15-ig
munkaterv szerinti ülést nem tart.

III.
A munkaterv nyilvánossága
Az SZMSZ 44. § (1) bekezdés f) pontja szerint a polgármester gondoskodik a nyilvánosságról.
A munka- és üléstervet elfogadását követően az önkormányzat honlapján közzétesszük.

IV.
Ülésterv
A fenti munkaterv alapján Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi
ülésterve a következő:
Az írásos előterjesztések kiküldésének határideje az ülés napját megelőző 5. nap. A testületi
ülések napirendi tervezetére, a napirendi pontok sorrendjére a polgármester tesz javaslatot.
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A testületi
ülés
időpontja
2019. február

A napirendi ügyek
előadója:

Előkészítésért
felelős és
közreműködő

A 2019. évi munka- és ülésterv
megtárgyalása

polgármester

jegyző

A 2019. évi költségvetés megtárgyalása

polgármester

jegyző

jegyző

jegyző

polgármester
jegyző

polgármester
jegyző

Tájékoztató az átruházott hatáskörben a
polgármester által hozott döntésekről

polgármester

jegyző

Tájékoztató a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról

polgármester

jegyző

Az önkormányzat 2019. évi közbeszerzési
tervének megtárgyalása

jegyző

jegyző

A személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátások tekintetében az
intézményi térítési díjak megállapításának
megtárgyalása

SzSK
vezetője

SzSK vez.
jegyző

A község közbiztonsági helyzetéről szóló
tájékoztató megtárgyalása

körzeti megbízott

polgármester
jegyző

polgármester

polgármester,
jegyző

Beszámoló a közös önkormányzati hivatal
működéséről

jegyző

jegyző

A gyermekjóléti szolgálat működésének
értékelése

jegyző

jegyző
SzSK vez.,
jegyző

Beszámoló a Nyirádi Szociális Segítő
Központ működéséről

SzSK
vezetője

SzSK vez.
jegyző

A Nyirádi Szociális Segítő Központ
szakmai programja módosításának
megtárgyalása

SzSK
vezetője

SzSK vez.
jegyző

A Nyirádi Szociális Segítő Központ
szervezeti és működési szabályzata
módosításának megtárgyalása

SzSK
vezetője

SzSK vez.
jegyző

tárgya:

A polgármester 2019. évi szabadságolási
ütemtervének megtárgyalása
Pályázat kiírásának megtárgyalása civil
szervezetek támogatására

2019. március

2019. április

A 2018. évi zárszámadás és
pénzmaradvány elszámolás
megtárgyalása
2019. május
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Óvoda átszervezése (Bölcsőde)

polgármester
óvoda vezetője

jegyző

Tájékoztató az átruházott hatáskörben a
polgármester által hozott döntésekről

polgármester

jegyző

Tájékoztató a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról

polgármester

jegyző

Tájékoztató az önkormányzat 2019.
I. félévi gazdálkodásáról

polgármester

polgármester
jegyző

Tájékoztató az átruházott hatáskörben a
polgármester által hozott döntésekről

polgármester

jegyző

Tájékoztató a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról

polgármester

jegyző

2019. október

A helyi adókról szóló rendelet
felülvizsgálata

polgármester

polgármester
jegyző

2019.
december

Közmeghallgatás
A település lakóinak tájékoztatása az
önkormányzat 2019. évi eredményeiről,
2020. évi terveiről, valamint a település
környezeti állapotáról

polgármester

polgármester
jegyző

Tájékoztató az átruházott hatáskörben a
polgármester által hozott döntésekről

polgármester

jegyző

Tájékoztató a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról

polgármester

jegyző

polgármester

jegyző

2019. június

2019.
szeptember

Az önkormányzat 2020. évi belső
ellenőrzési terve
Felelős:
Határidő:

Nagy Gábor polgármester
Lovasi Erika jegyző
folyamatos, ill. 2019. december 31.

Kérem a Képviselő-testület Tagjait az előterjesztett munka- és ülésterv megtárgyalására és a
határozati javaslat elfogadására.
Nyirád, 2019. február 7.
Tisztelettel:
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