
Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. december 16. napján tartott ülésén 
5. napirendi pont 
 
Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi üléstervének meghatározására 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület 2015. évre vonatkozó munkatervének a polgármester és a jegyző által 
javasolt tervezetét annak jóváhagyása végett mellékelten előterjesztem. A tervezetben szerepelnek 
az egyes jogszabályok által kötelezően megtárgyalásra és döntéshozatalra előírt tárgykörök, 
figyelemmel az esetlegesen előírt határidőkre. 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 44. §-a kimondja, 
hogy a képviselő-testület szükség szerint, a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott 
számú, de évente legalább hat ülést tart. 
A Szervezeti és Működési Szabályzatról rendelkező 4/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelet 10. 
§-a szerint: 
(1) A Képviselő-testület alakuló ülést, rendes ülést és rendkívüli ülést tarthat. 
(2) A képviselő testület az üléstervében meghatározott ütemezés szerint évente legalább 8 testületi 
ülést tart. 
(3) A Képviselő-testület üléstervét a megelőző év december 31. napjáig fogadja el. 
 
Az üléstervben 8 ülés és a közmeghallgatás időpontja szerepel. Amennyiben a tervezett üléseken 
kívül bármilyen döntést igénylő ügy merül fel, akkor rendkívül ülés összehívására kerül sor. 
 

Határozati javaslat: 

A Képviselő-testület 2015. évi üléstervének jóváhagyásáról 
Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évre szóló üléstervét 
elfogadja. 
Felelős: Lizákné Vajda Lívia polgármester 
Határidő: értelem szerint 
 
 
Vámosszabadi, 2014. december 11. 
 
 
 Lizákné Vajda Lívia 
 polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

T E R V E Z E T  

 
Vámosszabadi Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének 
ÜLÉSTERVE 

a 
 

2015. ÉVRE 
 

Az üléseken a tervezett napirendi pontok tárgyalása előtti feladatok: 
 

a) Beszámoló a polgármester hatáskörébe utalt feladatok intézéséről, a két ülés között 
történtekről 

b) Tájékoztató a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról 
 

Az ülés ideje 
Tervezett napirendek, 

Napirendi pontok előadói 

2015. január 22. 1. Az Önkormányzat 2015. évi 
költségvetését előkészítő döntések 
meghozatala, a költségvetés tárgyalása 
első olvasatban 
Előadó: polgármester 

 2. Élelmezési nyersanyagköltségek, 
valamint az étkezési térítési díjak 
felülvizsgálata 
Előadó: polgármester 

 3. Döntést igénylő ügyek megtárgyalása 
Előadó: polgármester 

2015. február 19. 1.  Az Önkormányzat 2015. évi 
költségvetési javaslatának elfogadása, a 
költségvetési rendelet megalkotása 
tárgyalása  
Előadó: polgármester 

 2. Döntést igénylő ügyek megtárgyalása 
Előadó: polgármester 

2015. március 19. 1. Az Önkormányzat 2015. évi 
közbeszerzési tervének jóváhagyása 
Előadó: polgármester 

 2.  Beszámoló a helyi adóztatási 
tevékenységről 
Előadó: jegyző 

 3. Az Önkormányzat és a civil szervezetek 
kapcsolatának értékelése, civil 
szervezetek beszámolása az előző évről 
Előadó: polgármester, jegyző 

 4.  Döntést igénylő ügyek megtárgyalása 
Előadó: polgármester 

2015. április 23. 1. A 2014. évi költségvetés végrehajtásáról 
szóló rendelet megalkotása 
Előadó: polgármester 



 2. Az Önkormányzatnál végzett 
költségvetési ellenőrzés megtárgyalása 
(a 2014. évi belső ellenőrzés 
tapasztalatai és megállapításai, továbbá 
a folyamatba épített, előzetes és 
utólagos vezető ellenőrzések (FEUVE) 
tapasztalatai 
Előadó: jegyző 

 3.  A gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatok átfogó értékelése a 2014. 
évről 
Előadó: jegyző 

 4. Döntést igénylő ügyek megtárgyalása 
Előadó: polgármester 

2015. május 21. 1. Tájékoztató a Többcélú Kistérségi 
Társulás tevékenységéről 
Előadó: polgármester 

 2. Döntés igénylő ügyek megtárgyalása 
Előadó: polgármester 

2015. június 18. 1. Döntést igénylő ügyek megtárgyalása 
Előadó: polgármester 

2015. szeptember 10. 1. Tájékoztató a 2015. első félévben 
engedélyezett központi 
pótelőirányzatokról, a 2015. évi  
költségvetési rendelet módosítása 
Előadó: polgármester 

 2. Tájékoztató az Önkormányzat 2015. 
első félévi gazdálkodásáról 
Előadó: polgármester 

 3. BURSA Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályáthoz 
való csatlakozás 
Előadó: polgármester 

 4. Döntést igénylő ügyek megtárgyalása 
Előadó: polgármester 

2015. november 26. 1. KÖZMEGHALLGATÁS 

 2. A helyi adórendeletek felülvizsgálata 
Előadó: polgármester 

 3. Bursa Hungarica Ösztöndíjra érkezett 
pályázatok elbírálása 
Előadó: polgármester 

 4.  Döntést igénylő ügyek meghatározása 
Előadó: jegyző 

2015. december 10. 1. A Képviselő-testület 2016. évi 
munkatervének elfogadása 
Előadó: polgármester 

 2. A 2016. évre szóló belső ellenőrzési 
terv jóváhagyása 
Előadó: jegyző 

 3. Tájékoztató a Többcélú Kistérségi 
Társulás tevékenységéről 



Előadó: polgármester 

 4. Aktuális kérdések megtárgyalása 
Előadó: polgármester 

 
Vámosszabadi, 2014. december 11. 
 
 Lizákné Vajda Lívia 
 polgármester 


