Velem Község Polgármestere
9726 Velem, Rákóczi u. 73.
Tel.: +36(94) 563-380

ELİTERJESZTÉS
Velem községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. december 11-ei
testületi ülésére

Tárgy:

Velem községi Önkormányzat 2008. évi munkaterve

Elıterjesztı:

Horváth Miklós polgármester

Összeállította:

Dr. Görög István körjegyzı, Nagy Kálmánné vezetı fıtanácsos

Velem községi Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 3/2007.
(V.5.) számú rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a Képviselı-testület – a polgármester elıterjesztése alapján –
éves /január 1-tıl december 31-ig terjedı idıszakra szóló/ munkatervet készít. A munkatervet – legkésıbb a
tárgyév elsı ülésén kell elıterjeszteni és jóváhagyni. 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.
Fentiekre, valamint a Képviselı-testület mőködésének hatékonysága, munkájának tervezhetısége érdekében az
alábbi munkatervet terjesztem a testület elé:
A munkaterv részei:
1.
2.

A 2008. évi munkatervének általános elıírásai
A Képviselı-testület ülésterve

A 2008. évi munkatervének 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 elıterjesztés törvényességi véleményezésérıl a körjegyzı, vagy az általa kijelölt személy gondoskodik.

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 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 munkatervének megfelelıen ülésezik. Ezen kívül - szükség szerint - alakuló, rendkívüli,
illetve ünnepi ülést, illetve közmeghallgatást tart. A képviselı-testület ülései – a zárt ülés kivételével –
nyilvánosak.

2. A Képviselı-testület ülésterve

JANUÁR
1.

Elıterjesztés a 2008. I. félévi munkatervérıl /SzMSz 7. § (2)/
Elıterjesztı:

2.

Az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2007 (VI.17.) számú rendelet módosítása /Szt. módosítás/
Elıterjesztı:
Elıadó:

3.

Horváth Miklós polgármester

Horváth Miklós polgármester
Dr. Görög István körjegyzı
Nagy Kálmánné vezetı fıtanácsos

Velem Község Környezetvédelméért Alapítvány kuratóriumának megválasztása
Elıterjesztı:

Horváth Miklós polgármester

FEBRUÁR
1.

Az önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl szóló rendelet megalkotása /Áht. 71. § (1) bekezdés/
Elıterjesztı:
Elıadó:

2.

Horváth Miklós polgármester
Dr. Görög István körjegyzı
Cserkutiné Stipsics Edina fıtanácsos

Közmeghallgatás az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl /Ötv. 13.§/

MÁRCIUS
1.

Beszámoló a VELAK 2007. évi tevékenységérıl
Elıterjesztı:
Elıadó:

Horváth Miklós polgármester
Bársony Miklósné elnök
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2.

Beszámoló a Velemi Önkéntes Tőzoltó Egyesület 2007. évi munkájáról
Elıterjesztı:
Elıadó:

3.

Horváth Miklós polgármester
Tengelics Tamás titkár

Szociális ellátások felülvizsgálata /Szt. ..§/
Elıterjesztı:
Elıadó:

Horváth Miklós polgármester
Dr. Görög István körjegyzı
Nagy Kálmánné vezetı fıtanácsos

ÁPRILIS
1.

Az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet elfogadása /Áht. 82. §/
Elıterjesztı:
Elıadó:

2.

Horváth Miklós polgármester
Dr. Görög István körjegyzı
Cserkutiné Stipsics Edina fıtanácsos

Az Önkormányzat 2006-2010. évekre vonatkozó gazdasági programjának felülvizsgálata (Ötv. 91. § (7)/
Elıterjesztı:

Horváth Miklós polgármester

JÚNIUS
1.

Elıterjesztés a Képviselı-testület 2006. II. félévi munkatervérıl /SzMSz 7. § (2)/
Elıterjesztı:

2.

Horváth Miklós polgármester

Üdülıhelyi fórum

SZEPTEMBER
1.

Tájékoztató az Önkormányzat 2008. évi költségvetés I. félévi helyzetérıl

2.

Beszámoló a közbiztonság helyzetérıl
Elıterjesztı:

Horváth Miklós polgármester

OKTÓBER
1.

A Gesztenyeünnep tapasztalatai
Elıterjesztı:
Horváth Miklós polgármester

NOVEMBER
1.

Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciója /Áht. 70. §/

2.

Tájékoztató az Önkormányzat 2008. évi költségvetés 3/4 évi helyzetérıl Áht. 79. § (1)/
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DECEMBER
1.
2.
3.
4.
5.

Beszámoló Bozsok és Velem községek Körjegyzıségének 2008. évi munkájáról /Ötv. 40. § (4)/
Köztisztviselıi célmeghatározás értékelése /Ktv. 34. § (4)/
Köztisztviselıi teljesítménykövetelmények meghatározása
Víz- és csatornadíjak meghatározása
Az Önkormányzat 2009. évi munkatervének elfogadása /SzMSz 7. § (2)/

lések napirendi tervezetei:
1., 2007. január 17.
1./ Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata – a rendezési terv módosítás tervezete.
Elıterjesztı: Antal János polgármester
2./ Költségvetési rendelet tervezet
Elıterjesztı: Antal János polgármester
Január 22. Közös Kt. ülés Balatonszemes Képviselı-testületével a közös intézmények
költségvetése és a védınıi szolgálat beszámolója kapcsán.
2.,2007. február 21.
1. A költségvetési rendelet megalkotása.
Elıterjesztı : Antal János polgármester
2./ A gazdasági koncepcióról.
Elıterjesztı: Antal János polgármester
3., 2007. március 21.
1., Beszámoló a 2006. évi költségvetés végrehajtásáról
Elıterjesztı : Antal János polgármester
2./ Az SZMSZ. felülvizsgálata és elfogadása.
Elıterjesztı: Bakóné Valkó Zsuzsanna
4., 2007. április 19.
1., A mőszaki csoport nyári feladatterve, a szezonra való felkészülés
(Falubejárás alapján)
Elıterjesztı : Fias László csoport vezetı, ill. Antal János polgármester
3./ Gyermek-és ifjuságvédelmi, valamint gyámügyi tevékenység értékelése. Tájékoztató a családgondozói
feladatokról.
Elıterjesztı: Bakóné Valkó Zsuzsanna Jegyzı és Gyerm.jóléti és csal.véd.Társulás vezetıje
Április 22-én (lomtalanítást megelızı nap ÜDÜLİHELYI FÓRUM)
5., 2007. május 16.
1., Az idegenforgalmi tevékenység aktuális kérdései. A falunap megrendezése.
Elıterjesztı : Antal János polgármester
2./ Tájékoztató a szociális bérlakás építésérıl, a
6., 2007. június 18 Balatonszemessel közös testületi ülés (kezdés: 14 óra)
1./ Beszámoló az általános iskola és NO.Óvoda tevékenységérıl
Elıterjesztı: Boór Miklós iskolaigazgató
Szentiványi Jánosné óvodavezetı
2./ A következı tanév beiskolázási támogatása
Elıterjesztı: Antal János polgármester
elıbb nem történik döntés, úgy a beiskolázási támogatásokat is meg kell vitatni, augusztus 20-i ünnepség
kérdésében dönteni stb.

Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet az elıterjesztés megtárgyalására, és az alábbi határozati javaslat
elfogadására.

4

HATÁROZATI JAVASLAT
Velem községi Önkormányzat Képviselı-testülete az Önkormányzat 2008. év I. félévi
munkatervét elfogadja.
Horváth Miklós polgármester
azonnal

Felelıs:
Határidı:

A határozati javaslat elfogadása egyszerő többséget igényel.

Velem, 2008. ……………..
/: Horváth Miklós sk. :/
polgármester
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