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ELİTERJESZTÉS
Velem községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 11-ei ülésére

Tárgy:

Velem községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. évi Munkaterve

Elıterjesztı:

Horváth Miklós polgármester

Összeállította:

Dr. Görög István körjegyzı

Tisztelt Képviselı-testület!

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény /a továbbiakban: Ötv./ 2. § (1) bekezdése alapján
a helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben demokratikus módon, széles
körő nyilvánosságot teremtve kifejezi és megvalósítja a helyi közakaratot.
Az önkormányzati közügyek körébe tartozik a közszolgáltatások feltételrendszerének megteremtése, a helyi
lakosság közszolgáltatásokkal való ellátásának a biztosítása.
A Képviselı-testület munkatervére vonatkozó fıbb rendelkezéseket az Önkormányzat Szervezeti és
Mőködési Szabályzatáról szóló 3/2007. (V.5.) számú rendelet /a továbbiakban: SzMSz/ 7. §-a tartalmazza:
o
A Képviselı-testület mőködésének alapja az éves /január 1-tıl december 31-ig terjedı idıszakra
szóló/ munkaterv.
o
A munkatervet legkésıbb a tárgyév elsı ülésén kell elıterjeszteni és jóváhagyni.
o
A munkatervnek tartalmaznia kell a tárgyidıszak fıbb feladatait, az ülések tervezett idıpontját, az
elıre látható napirendeket, valamint a közmeghallgatás és a lakossági fórum témáját, tervezett
idıpontját.
A munkaterv célja:
o
meghatározni azoknak a legfontosabb feladatoknak az éves végrehajtását, melyet a Képviselıtestület a község fejlıdése, gondjainak feltárása érdekében elıirányzott,
o
biztosítani a Körjegyzıség folyamatos munkavégzését, a beszámolási és tájékoztatási tevékenységét,
o
a választópolgárok tájékoztatása a törvényi elıírások és az önkormányzat által fontosnak ítélt
kérdésekrıl és döntésekrıl.
A fenti követelményeknek megfelelıen – a testület mőködésének hatékonysága, valamint munkájának
tervezhetısége érdekében elıterjesztem a Képviselı-testület 2009. évi Munkatervére vonatkozó
javaslatomat.
A munkaterv összeállítása során figyelembe vettem az Ötv.-nek, a képviselı-testület mőködésére /12-18.§/,
valamint az SzMSz vonatkozó rendelkezéseit.

Kérem a T. Képviselı-testületet az elıterjesztés megvitatására.

HATÁROZAT-TERVEZET
1.

2.

Velem községi Önkormányzat Képviselı-testülete a testület 1. számú melléklet
szerinti 2009. évi Munkatervét
a. elfogadja.
b. nem fogadja el.
c. ………………….. módosítással/kiegészítéssel fogadja el.
A Képviselı-testület felkéri Horváth Miklós polgármestert, hogy a
Munkatervben elfogadottakat érvényesítse a testület mőködése során.
Felelıs:
Határidı:

Horváth Miklós polgármester
azonnal

A szavazás módja: nyílt szavazás, a döntéshozatalhoz – figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 15. § (1) bekezdésére – a Képviselı-testület egyszerő többségő /a jelen lévı
képviselık több mint felének/ szavazata szükséges.

Velem, 2009. február 4.

/: Horváth Miklós sk. :/
polgármester
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1. számú melléklet

Velem községi Önkormányzat Képviselı-testültének 2009. évi
MUNKATERVE

I. A Munkaterv általános elıírásai
1.
2.
3.
4.

A testületi ülések helye:
Polgármesteri Iroda tanácsterme
Az elıterjesztéseket törvényességi szempontból ellenırzi:
a körjegyzı
Az elıterjesztés kiküldésének határideje:
az ülést megelızı 5. nap
A napirendi pontok sorrendjét a polgármester határozza meg a kiküldött meghívóban

A Képviselı-testület ülésére elıterjesztést szóban vagy írásban lehet megtenni. A Képviselı-testület át
nem ruházható hatáskörébe tartozó ügyek /a költségvetés módosítását érintı javaslat, az önkormányzati
vállalkozásokkal kapcsolatos ügyek, valamint a Polgári Törvénykönyvbıl eredı jogügyletekkel
kapcsolatos ügyek/ kizárólag írásbeli elıterjesztés alapján kerülhetnek a Képviselı-testület elé.
A Képviselı-testület elé kerülı elıterjesztés lehet: az éves munkatervben elıirányzott, vagy aktuális
feladatból következı, érdemi döntést igénylı javaslat /pl.: rendeletalkotás, határozathozatal/, tájékoztató
vagy beszámoló jellegő anyag.
Az írásbeli elıterjesztés elsı részében ismertetni kell az elıterjesztés címét, tárgyát, a téma elızményeit,
a kérdést szabályozó jogszabályokat, valamint mindazon körülményeket, tényeket, melyek lehetıvé teszik
megalapozott döntés meghozatalát, míg a második rész az egyértelmően megfogalmazott határozati
javaslatot tartalmazza, a végrehajtásért felelıs megnevezésével és a határidı megjelölésével.
A polgármester, az alpolgármester, a képviselı, a körjegyzı javaslatot tehet a Képviselı-testületnek
elıterjesztés, vagy önálló indítvány sürgıs tárgyalására. A sürgısségi javaslatot indokolni kell. A
sürgısségi indítványt legkésıbb a testületi ülést megelızı napon 12,00 óráig lehet a polgármesternél
benyújtani.
Beszámoló a Képviselı-testület feladat és hatáskörébe tartozó valamely megtett intézkedésrıl, elvégzett
vizsgálatról, vagy valamely szerv tevékenységérıl szóló jelentés. A beszámoló elfogadásáról, vagy
kiegészítésérıl, valamint ismételt elıterjesztésérıl a Képviselı-testület határozatot hoz.
A tájékoztató olyan szóban, elletve írásban közölt információ, adat, tény, megállapítás Képviselı-testület
elé terjesztése, amelyek az önkormányzati döntések meghozatalát elısegítik, illetve alátámasztják.
A Képviselı-testület elfogadott munkatervének megfelelıen ülésezik. Ezen kívül - szükség szerint alakuló, rendkívüli, illetve ünnepi ülést, illetve közmeghallgatást tart. A képviselı-testület ülései – a zárt
ülés kivételével – nyilvánosak.
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Tervezett napirendek

3.

Az Önkormányzat 2008. évi Munkatervének elfogadása
Az egyes szociális ellátásokról szóló 5/2008. (V.15.) számú rendelet
felülvizsgálata
Velem község Környezetvédelméért Alapítvány mőködésének felülvizsgálata

Február

1.
2.
3.

Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése
Közmeghallgatás az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl
Beszámoló a Körjegyzıség 2008. évi mőködésérıl

Március

1.
2.

Beszámoló a VELAK 2008. évi tevékenységérıl
Beszámoló a Velemi Önkéntes Tőzoltó Egyesület 2008. évi tevékenységérıl

Április

1.

Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet
megalkotása
Az Önkormányzat 2006-2010. évekre vonatkozó gazdasági programjának
felülvizsgálata

Január

1.
2.

2.
Július

Üdülıhelyi fórum

Szeptember

1.
2.
3.

Tájékoztató az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I. félévi helyzetérıl
Tájékoztató a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladat ellátásáról
BURSA HUNGARICA ösztöndíjpályázat kiírása

Október

1.
2.

A 2009. évi Gesztenyeünnep tapasztalatai
Beszámoló a település közbiztonsági helyzetérıl

November

1.
2.
3.

Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója
Tájékoztató az Önkormányzat 2009. évi költségvetés 3/4 éves helyzetérıl
BURSA HUNGARICA ösztöndíjpályázatok elbírálása

December

1.
2.
3.

Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójának elfogadása
A köztisztviselıi teljesítménykövetelmények meghatározása
A 2010. évi víz- és csatornadíjak meghatározása

Velem, 2009. február ….

/: Horváth Miklós sk. :/
polgármester

A Képviselı-testület a testület 2009. évi Munkatervét a ./2009. (I…) számú határozatával elfogadta.
Velem, február …
/: Dr. Görög István sk. :/
körjegyzı
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