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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2012. december 11-i ülésére 

4. napirend: 
 
Tárgy: Képviselő Testület 2013. évi munkaterve 
 
Előterjesztő:    Schulcz József polgármester 
 
Előkészítő:   Göndörné Frajka Gabriella jegyző  
 
Szavazás módja:   egyszerű többség 
 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Újhartyán Község Önkormányzat képviselő-testületének a szervezeti és működési 
szabályzatról szóló 5/2011. (4.14.) rendelete (továbbiakban: SZMSZ) értelmében a képviselő-
testület a munkáját általában a munkaterv alapján végzi. A munkaterv 1-1 naptári évet felölelő 
terv, mely tartalmazza a testületi ülések tervezett időpontját, napirendjét, az előterjesztő, 
közreműködő nevét. 
Az SZMSZ  rendelkezik a munkatervről, melyet a polgármester irányításával a jegyző állít 
össze.  
A munkatervben most feltüntetett napirendi pontok csak egy kötelező kertét adják meg a 
tervezett üléseknek, de természetesen év közben kiegészül azokkal a tárgyakkal 
napirendekkel, amelyeket az aktuális feladatokhoz kapcsolódnak.  
 
Mellékelten beterjesztem a Képviselő Testület 2013. évi Munkatervét.  Az előterjesztésben 
figyelembe vettem az adott évi képviselő testület előtt lévő napirendeket. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2013. évi javasolt munkatervet szíveskedjenek 
megtárgyalni, és a végleges munkaterv összeállításához szívesen veszem kiegészítő 
javaslataikat. 
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Határozati javaslat 
Újhartyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

……/2012.( ) ÖNK. számú határozata 
Újhartyán Község Önkormányzat képviselő-testületének 

2013. évi munkatervéről 
 
Újhartyán Község  Önkormányzatának Képviselő-testülete a következők szerint határozza 
meg 2013. évi munkatervét: 
 
1) képviselő-testület szervezeti és működési szabályzat értelmében szükség szerint, de 
legalább évi 11 alkalommal ülésezik. A munkaterv nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a 
képviselő-testület a tervezettől eltérően, több alkalommal is ülést tartson. 
 
2) A képviselő-testületi üléseket megelőző héten – meghatározott időpontban – a 
képviselő-testület bizottságai ülést tartanak. 
 
3) A 2013 évi munkatervet, bizottsági és testületi ülések napjait, a javasolt napirendi 
pontokat a mellékelt táblázat tartalmazza. 
 
 
2013. január 
 Téma:  

- Helyi szociális kerekasztal 2013. évi szolgáltatástervezési koncepció elfogadása 
- ÁRT módosítása 
- Vagyonnyilatkozat tétel 
- Régebbi rendeletek felülvizsgálata 
- 2013 évi pályázati lehetőségek  áttekintése 
- Ügyeleti Központ beszámolója 

2013. február 
 Téma: 

- 2012. Évi költségvetés elkészítése 
-  Civil pályázati kiírás a helyi társadalmi szervezetek számára 
- Önkormányzati Alapítványok beszámolói 
- Közfoglalkoztatási terv felülvizsgálata 
- Önkormányzati társulás beszámolója 
- Közművelődésről beszámoló 

2013. március 
Téma: 

- Szociális rendelet felülvizsgálata, módosítása 
- Beszámoló az Idősek Otthona működéséről 
- Közmeghallgatás (Falugyűlés)  
- 2013. évi közbeszerzési terv elfogadása 
- Közterület felügyelő beszámolója 
- Önkormányzati Kft-k beszámolója 
- Önkormányzat 30 napon túli tartozásairól beszámoló 
- I. negyedévi  Likviditási terv ismertetése 

2013. Április 
 Téma:  

- 2012. évi költségvetési év beszámolójának elfogadása 
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- 2012. évre szóló belső ellenőri jelentés elfogadása 
- 2013.  I. negyedévi költségvetés elfogadása 
- Intézményi Alapító okiratok felülvizsgálata 
- Szükséges Rendelet módosítás 
- Játszótér növénytelepítése 

2013. Május 
Téma:  

- Köztisztviselői és pedagógiai díj átadása 
- 2012. évi közbeszerzésről szóló éves statisztikai összegzés elfogadása 
- Közművelődési referens beszámolója éves rendezvényekről 
- Önkormányzati tulajdonú Kft-k beszámolói 
- Kitüntető címek adományozásáról döntés 
- Folyamatban lévő szerződésekről tájékoztató 
- ÚJFÖLD Kft taggyűlési döntései 

2013. Június 
 Téma:  

- Tájékoztató a település közbiztonságáról 
- Lejárt határidejű határozatok felülvizsgálata 
- Intézmények beszámolói az aktuális tanévről 
- Rendőrségi beszámoló 
- Honlap kezelésről beszámoló 
- Mezőőri szolgálat tájékoztatója 
- II. negyedévi Likviditási terv  
- Pest Megyei díjakra javaslattétel 

2013. Július 
 Téma:  

- Aktuális kérdések megvitatása 
- Nevelő, oktató Intézmények következő tanévéhez kapcsolódó döntések 
- Üdülőtábor beszámolója 
- Település üzemeltetési feladatok áttekintése 

2013. augusztus 
 Téma: Törvénykezési szünet 
2013. szeptember 
Téma:  

- 2013. évi költségvetés I félévi teljesítésének elfogadása 
- Tájékoztató elnyert pályázatokról 
- Költségvetési rendelet módosítása 
- III. negyedévi Likviditási terv ismertetése 

2013. október 
 Téma:  

- Tájékoztató az Önkormányzati tulajdonú Kft. helyzetéről, valamint az  
                  alapítványokról 

- Testvérvárosi kapcsolatról tájékoztató 
- Rendeletek aktualizálása 

2013. November 
 Téma:  

- Év végi tájékoztató a költségvetés alakulásáról,  
- 2014. évi költségvetési koncepció elfogadása 
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-  Helyi adórendelet módosítása 
- Tájékoztató a 2013. III. negyedévi teljesítésről 
- Képviselő Testület 2014. évi munkatervének elfogadása 
- 2014. évi belsőellenőrzési terv elfogadása 
- Folyószámla hitelről döntés 
- Bérleti díjak felülvizsgálata 

2013. December 
 Téma:  

- Tájékoztató befejezett, és folyamatban lévő beruházásokról, határozatokról 
- Jegyzői beszámoló a Hivatal munkájáról 
- Térítési és egyéb díjak felülvizsgálata 
- Közétkeztetésről beszámoló 
- Lejárt határidejű határozatokról tájékoztató 
- Ügyvéd éves munkájáról beszámoló 
- Köztisztviselők teljesítményértékelési céljainak meghatározása 

  
 


