
Kunfehértó Község Polgármesterétől 

E l ő t e r j e s z t é s 

a Képviselő-testület 2014. I. félévi munkatervének megállapítása tárgyában 

(Képviselő-testület 2014. február 13-i ülésére) 

A Képviselő-testület üléseire vonatkozó javaslatot az SZMSZ előírásainak megfelelően készí-
tettük el. A munkatervben szereplő napirendek mellett a gyakorlatnak megfelelően természe-
tesen számos más napirendet is közbe kell majd iktatnunk. 

A javaslat elkészítésénél az adott időszakban jogszabályokon alapuló napirendek szerepelteté-
sét és a testület korábbi elképzelésein alapuló napirendeket vettük figyelembe. 

A fenti szempontok alapján az alábbi javaslatot terjesztem a testület elé: 

 
HATÁROZATI  JAVASLAT: 

 Kunfehértó Község Képviselő-testülete a testület 2014. I. félévi munka-
tervét az alábbiak szerint állapítsa meg: 

február 11. (kedd) 1700 

1.) Előterjesztés az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megalapozó 
árak és díjak megállapítása tárgyában 

Előadó: polgármester      

2.) Előterjesztés Kunfehértó Község Önkormányzata 2014. évi költség-
vetéséről szóló 1/2014.(…) önkormányzati rendelet elfogadása tár-
gyában 

Előadó: polgármester 

3.) Előterjesztés Kunfehértó Község Képviselő-testületének  2/2014.(….) 
önkormányzati rendeletének elfogadására a Homokhátsági Regioná-
lis Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség által a 
Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében ISPA, 
majd KA beruházás során beszerzett, illetőleg megvalósított és kap-
csolódó önkormányzati tulajdonú vagyon kezelésének és hasznosítá-
sának feltételeiről 

Előadó: polgármester 

4.) Előterjesztés Kunfehértó Község Képviselő-testületének 3/2014.(….)  
önkormányzati rendeletének elfogadására a hulladékkezelési köz-
szolgáltatásról 

Előadó: polgármester 

5.) Előterjesztés a 2014. évi ellenőrzési munkaterv elfogadása tárgyá-
ban 

Előadó: polgármester 
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6.) Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. I. félévi munkatervének meg-
állapítása tárgyában 

Előadó: polgármester 

7.) Tájékoztató a szennyvízberuházás helyzetéről 

Előadó: alpolgármester 

8.) Egyebek 

 

február 25. (kedd) 1700 

1.) Előterjesztés Kunfehértó Község Képviselő-testületének ../2014.(….)  
önkormányzati rendeletének elfogadására az Önkormányzat 2013. 
évi költségvetéséről szóló 5/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

Előadó: polgármester 

2.) Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének elfogadása tár-
gyában 

Előadó: Csupity Zoltán c. főjegyző 

3.) Beszámoló a Művelődési Ház és Könyvtár munkájáról, a 2014. évi 
munkatervről 

Előadó: intézményvezető 

4.) Tájékoztató a szennyvízberuházás helyzetéről 

Előadó: alpolgármester 

5.) Egyebek 

 

március 25. (kedd) 1700 

1.) Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal, mint önállóan működő és 
gazdálkodó költségvetési szerv, valamint az önállóan működő költ-
ségvetési intézmények közötti munkamegosztás és felelősségvállalás 
rendjét szabályozó megállapodások jóváhagyása tárgyában 

Előadó: polgármester  

2.) Tájékoztató a szennyvízberuházás helyzetéről 

Előadó: alpolgármester                       

3.) Egyebek 
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április 29. (kedd) 1700 

1.) Előterjesztés Kunfehértó Község Önkormányzata 2013. évi költség-
vetésének végrehajtásáról szóló ../2014.(…) önkormányzati rendelet 
megalkotására 

Előadó: polgármester 

2.) Előterjesztés Falugyűlés összehívására 

Előadó: polgármester 

3.) Tájékoztató a szennyvízberuházás helyzetéről 

Előadó: alpolgármester 

4.) Egyebek 

 

Május 27. (kedd) 1700 

1.) Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi fela-
datainak ellátásáról 

Előadó: polgármester 

2.) Tájékoztató a szennyvízberuházás helyzetéről 

Előadó: alpolgármester 

3.) Egyebek 
 

június 24. (kedd) 1700 

1.) Beszámoló a Napközi Otthonos Óvoda 2013. évben végzett munkájá-
ról 

Előadó: óvodavezető 

2.) Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. II. félévi munkatervének 
megállapítása tárgyában  

Előadó: polgármester                           

3.) Tájékoztató a szennyvízberuházás helyzetéről 

Előadó: alpolgármester 

4.) Egyebek 
 

Kunfehértó, 2014. február 4. 

(: Harnóczi Sándor :) 
polgármester 


