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l.

Bevezető

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CD(XXIX. Tv. 44. §-a
kimondja, hogy a képviseló-testület szükség szerint, a szervezeti és múködési
szabályzatban meghatározott számú, de évente legalább hat ülést tart.
A képvise!ő-testület tehát minimálisan 6 aIkalommaI ülésezik és minden további
üIése ezért rendkívüli ülésnek tekinthető. Az elóírt hat ülés időpontjának
rnegtertrezése.,a,élirányos, átgondolt és kiszámítható működés indokolná.
A mindennapi gyakorlat azonban gyakran eIlentmond a pontos tervezhetőségnek ,

tekintve, hogy a legtöbb esetben nem a Képviselő-testüIet, illetve a polgármester
szándékán múlik a soros ülés tervezett időpontjának csúszása.

Az ülés- és munkatervben nem kerülnek külön megjelölésre a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló, illetve a két ülés között hozott
fontosabb döntésekrőI szóló tájékoztató, mert azok minden testületi ülés eIső
napirendjében szerepe!nek.

Nem tervezhetők előre az önkormányzati rendeletek jogszabály változásbó eredő
módosításá na k, új raa lkotásának köte lezettsége sem.

Nem kerüIhetnek be a munkatervbe azok a napirendek sem, amelyek az aktuális de
jelenleg nem ismertpályázatok benyújtásáva! kapcsolatos döntésekről szólnak.

Az alakuló ülésen került megválasáásra Összeférhetetlenséget, Méltatlanságot-és
Vagyonosodást Vizsgáló Bizottság, amelynek feladata rendszeresen ellenórizni a
vagyonnyilatkozatok határidőre történő leadását, illetve a képviseIők köztartozás
mentességrőI szóló igazolások ellenőrzése. A bizottság megnövekedett feladatai
lényegesen kiszámíthatóbbá és tervezhetőbbé teszik üléseik időpontját.

ll. TestüIeti Ütések

í.) Február 1- í5. között

o fi 2014. évi költségvetési rendelet módosítása (szükség szerint)
Előadó: Törő Péter Polgármester, HivataI pénzügyi ügyintézóje
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o A közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének elfogadása.
Elóadó: Töró Péter Polgármester, Hivatal pénzügyi ügyintézője

. 2015. évi költségvetési rendeIet megaIkotása
Etőadó: Törő Péter Polgármester, Hivata! pénzügyi ügyintézője

2.) Március í- í5. között

o Beszámoló a Műve!ődési ház és könyvtár munkájáróI.
A 2015. évi munkaterv megtárgyalása.
Elóadó: Feuerbach Sz,3P9lcsatRolgármestgr ___=_:::=:=: :__.]:,, :_:

o Az Önkormán yzat 20 1 5-2020-ig szó!ó Gazdaságfejlesztési
programjának megtárgyalása
E|őadó: Töró Péter polgármester, jegyző

3.) Április í- í5. között

o A 2014. évi költségvetési rendelet módosítása (szükség szerint)
Előadó: Töró Péter PoIgármester, Hivatal pénzügyi ügyintézője

o A 2014 . évi költségvetési rendelet végrehajtásáró! szóló rendelet
megaIkotása.
EIőadó: Törő Péter Polgármester, Hivatal pénzügyi ügyintézője

o A Tamási Rendőkapitányság tájékoztatója a közrend - és
közbiáonság helyzetéről
Előadó: Rendőrkapitány, Közeti megbízott.

4.) Május 5-20. között

o Beszámo!ó a szakályi százszorszép Óvoda munkájáró!
Előadó: Óvodavezetó

. BeszámoIó a Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról
Előadó: a szolgálat vezetője

r Beszámoló a Csa!ádsegítő Szolgálat munkájáról
Elóadó: a szolgálat vezetője
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5.) Június 5-20. között

. Tájékoztató a START munkaprogram helyzetéről
Előadó: Töró Péter polgármester

o BeszámoIó a Tanyagondnoki szolgálat munkájáról
E!óadó: Véhman János Tanyagondnok

6.) JúIius í-í0. között

o A Tájékoáató a kaposmenti Fiatalok Találkozója rendeanényről
Előadó: a Rendezvény szervezője.

o Aktuális napirendek megtárgyalás.

7.) Szeptembqr J-!5. között

. Tájékozatő a2015. évi költségvetésének l. félévi helyzetérő!
Elóadó: Törő Péter polgármester, Hivatal pénzügyi ügyintézője

o A 2015. évi köItségvetés szükség szerinti módosítása
Előadó: Törő Péter polgármester, Hivatal pénzügyi ügyintézője

o Döntés a a Bursa Hungarica Ösztöndíjhozvaló csattakozásról
Előadó: Niklné Györe Erika szociális ügyintézó

8.) október í-{5. között

o A szüreti Felvonulás rendezvény értékelése
Előadó: Törő Péter polgármester

o A támogatásban részesülő civilszervetek beszámolója a
támogatás felhasználásáról

. közmeghaIIgatás időpontjának meghatározása
Előadó: Törő Péter polgármester

9.) November í-í5. között

o BeszámoIó a heIyi adózás helyzetéről, bevéteIek alakulásáróI
EIőadó: Zöld Zoltán jegyző

. Az önkormányzat bevételei növeIő rendeletek felüIvizsgálata
Elóadó: Törő Péter polgármester, Zöld Zoltán jegyző
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10.} December í-í5. között

o A 20í6. évi munka és ü!ésterv meghatározása
Elóadó: Töró Péter po|gármester, Zöld Zoltán jegyző

o A 2016, évifejIesáésitervek, elképzelések megvitatása

o MéltatIanságot- ÖsszeférhetetIenséget és Vagyonosodást
Vizsgáló B izottság tájékoztat őja az elle nőzések tapasáa Iata iró I

Elóadó: a Bizottság elnöke

lll.

Méltatta nsá g ot- Összefé rhetette nséget és Vagyonosodást
Vizsgá!ó Bizottság

A Bizottság feladatkörében rendszeresen eIIenőrzi az önkormányzati képviseIők ,

polgármester, alpolgármester által benyújtott köÁartozás mentes igazolásokat.
Hiányosság esetén intézkedést kezdeményez az Önkormányzat Képvise!ő-
testületénél.

1.) Február 1- 10. között

o Azönkormányzati képviseIók, polgármester, aIpolgármester
á ltal leadott Vagyo n nyi latkozatok ellenőrzése.

o Azönkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármester
á lta l benyújtott köÁartozás mentes ig azolások ellenőzése

2.) Április í- {0. között

o Azönkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármester
á lta l be ny újtott köztartozás me ntes i g azo lások e l Ie n ő rzése

3.) Június í- 10. között

o Azönkormányzati képviseIők, polgármester, alpolgármester
á lta l be nyújtott köáartozás mentes igazo|ások el lenő zése
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4.) Szeptember í_ í0. között

. Azönkormányzati képviselök, polgármester, alpolgármester
által benyújtott köáartozás mentes lgazolások ellenözése

5.) November í- í0. között

o Azönkormányzati képviselők, polgármester, alpolgármester
által benyújtott köáartozás mentes igazolások ellenörzése

Szakály, 2014. november íí.
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