
Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2016. évi ülésterve 

 

I. 

 

Általános rendelkezések 

 
 

 

A képviselő-testületi ülések általában a közös önkormányzati hivatal épületében kerülnek 

megtartásra. Más helyszín esetén az erre való utalást a munkaterv vagy a meghívó 

tartalmazza. 

 

Az ülésekre havonta, a hónap második felében 17 órakor kerül sor, de indokolt esetben ettől 

eltérő időpontban is megtarthatók. 

 

Minden munkaterv szerinti ülésen meg kell tárgyalni a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról szóló jelentést, továbbá be kell számolni a két ülés közti tisztségviselői 

tevékenységről és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. A napirend előadója a 

polgármester, illetve az átruházott hatáskör gyakorlója. 

 

Az ülésekre meghívandók körét, a meghívásra vonatkozó szabályokat Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és az önkormányzat szervezeti és 

működési szabályzata tartalmazza. 

 

A munkatervben nevesített napirendek írásban kerülnek előterjesztésre. Szóbeli előterjesztés 

az SZMSZ előírásai szerint tárgyalható. 

 

A pénzügyi témájú előterjesztések tárgyalása időpontjának meghatározásánál a következő 

napirendeket kell figyelembe venni: 

 

 2016. évi költségvetési rendelet beterjesztése 2016. február __.-ig, 

 2016. évi költségvetési rendelet elfogadása 2016. március 15.-ig, 

 2015. évi költségvetési rendelet módosítása  2016. február 28.-ig, 

 2015. évi költségvetési beszámoló elfogadása  2016. április 30.-ig, 

 Beszámoló a 2016. évi költségvetés I. félévi  

 végrehajtásáról  2016. szeptember 30-ig, 

 Beszámoló a 2016. évi költségvetés I-III. negyedévi 

 végrehajtásáról  2016. november 15.-ig. 

 



 2 

II. 

Együttes testületi ülések 

 

2016. február Ötvöskónyi 

1./  A közös önkormányzati hivatal 2015. évi költségvetésének módosítása. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

2./ A közös önkormányzati hivatal 2016. évi költségvetésének elfogadása. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

3./ A közös önkormányzati hivatal közszolgálati szabályzatának felülvizsgálata. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

4./ Beszámoló az adóügyi feladatokat ellátó dolgozók anyagi érdekeltségéről szóló 

önkormányzati rendeletek alapján a bevétel teljesítési érdekeltségről, valamint a felderítési 

érdekeltségről. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

 

 

 

2016. április Segesd 

 

1./  Beszámoló a közös hivatal 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

2./  Beszámoló a közös hivatal 2015. évi munkájáról. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

 

 

2016. szeptember Beleg 

 

1./  Beszámoló a közös hivatal 2016. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

2./ A közös hivatal 2015. évi költségvetésének módosítása. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

 

 

2016. október Ötvöskónyi 

 

1./  Beszámoló a közös hivatal 2016. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 
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III. 

 

A képviselő-testület ülései 
 

 

2016. január 

 
1./ Az egészségügyi és szociális központ költségeinek megosztására vonatkozó megállapodás 

felülvizsgálata. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

2./ A helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat közötti együttműködési 

megállapodás felülvizsgálata.  

Előadó: Péntek László polgármester 

 

3./ Önköltségszámítási szabályzat felülvizsgálata.  

Előadó: Péntek László polgármester 

 

4./ Helyi építési szabályzat felülvizsgálata. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

5./ Vagyongazdálkodási terv felülvizsgálata. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

 

 

2016. február 

 

1./ Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása. 

Előadó: Péntek László polgármester  

 

2./ A 2016. évi költségvetési rendelet I. fordulós tárgyalása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

3./ A szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

4./ Cafetéria szabályzat felülvizsgálata. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

5./ Az óvodai beíratás időpontjának meghatározása. 

Előadó: Péntek László polgármester  

 

6./ Jegyző beszámolója az adóztatásról.  

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

7./ A bizottságok 2016. évi munkatervének, illetve ügyrendjének bemutatása. 

Előadó: bizottsági elnökök 
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2016. március közmeghallgatásos ülés 

 

1./ Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetéről. 

Felkért előadó: Nagyatádi Rendőrkapitány 

 

2./ Beszámoló az Önkormányzat 2015. évi munkájáról. 

Előadó: Péntek László polgármester  

 

3./ Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása. 

Előadó: Péntek László polgármester  

 

4./ A 2016. évi közbeszerzési terv elfogadása. 

Előadó: Péntek László polgármester  

 

5./ Beszámoló a tanyagondnok 2015. évi munkájáról, a 2016. évi munkaterv elfogadása. 

Előadó: Horváth József tanyagondnok 

 

 

2016. április  

 

1./ Beszámoló az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról.  

Előadó: Péntek László polgármester  

 

2./ Beszámoló a 2015. évi belső ellenőrzési tevékenységről.  

Előadó: Péntek László polgármester  

 

3./ Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról. 

Felkért előadó: RSZSZK Nagyatád, dr. Varga Katalin jegyző 

 

4./ A 2016/2017-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása.  

Előadó: Péntek László polgármester  

 

 

2016. május  

 

1./ A helyi adókról szóló rendelet módosítása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

 

2016. június 

 

1./ Az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása. 

Előadó: Péntek László polgármester  

 

 

2016. szeptember  

 

1./ Beszámoló a 2016. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról. 

Előadó: Péntek László polgármester  
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2./ Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázathoz történő csatlakozás. 

Előadó: Péntek László polgármester  

 

3./ Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

4./ Pályázat benyújtása a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 

kapcsolódó kiegészítő támogatásra. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

5./ A Segesdi Tündérkert Óvoda 2016/2017. nevelési évre vonatkozó munkatervének 

véleményezése. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

 

2016. október  
 

1./ Beszámoló az önkormányzat 2016. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

2./ Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása. 

Előadó: Péntek László polgármester  

 

 

2016. november  
 

1./ A 2017. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása. 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

2./ A temetőkről, temetkezési tevékenységről szóló rendelet (temetői díjak) felülvizsgálata.  

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

3./ Bursa Hungarica Ösztöndíjra benyújtott pályázatok elbírálása (zárt ülésen). 

Előadó: dr. Varga Katalin jegyző 

 

4./ A szociális célú tűzifa vásárláshoz kapcsolódó támogatásról szóló önkormányzati rendelet 

elfogadása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

 

2016. december  

 

1./ A képviselő-testület 2017. évi munkatervének elfogadása. 

Előadó: Péntek László polgármester 

 

2./ Beszámoló a lakóhely környezeti állapotáról.  

Előadó: Péntek László polgármester 

 

3./ Beszámoló a társulások működéséről. 

Előadó: Péntek László polgármester 
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IV. 

 

 

Szervezési feladatok 
 

 

A bizottságok előzetesen megtárgyalják és véleményezik azon előterjesztéseket, melyeket az 

SZMSZ számukra előír. Munkatervüket, továbbá aktualizált ügyrendjüket a 2016. februári 

ülésen bemutatják. A bizottsági véleményt a bizottság elnöke, vagy az általa kijelölt bizottsági 

tag ismerteti. 

 

 

Segesd, 2015. december 10. 

 

 

 

 

 Péntek László dr. Varga Katalin 

 polgármester jegyző 

 


