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Tokod Nagyközség Polgármestere 

2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 53. 

Tel.: (06-33) 505-110, Fax: (06-33) 505-120 

e-mail: tokod@tokod.hu  

2. napirendi pont 

Előadó: dr. Gál Gabriella 

 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2014.  december 15-ei  ülésére 

a Képviselő-testület 2015. évi munkatervének elfogadásáról 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A képviselő-testület a 2014. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2015. évi 

munkaterv elfogadását. A képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatról 

szóló 10/2014. (XI.04.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 11. § (2) 

bekezdése szerint: „A képviselő-testület az általa elfogadott éves munkatervben 

meghatározottak szerint – július és augusztus hónapok kivételével – havonta tartja 

rendes üléseit. Az ülést a hónap utolsó hétfői munkanapjára, 16 órai kezdettel kell 

összehívni.” 

 

Az SZMSZ idézett rendelkezése alapján elkészítettem a 2015. évi munkatervre 

vonatkozó javaslatomat, mely tartalmazza a képviselő-testület üléseinek tervezett 

időpontját és napirendjét, az előterjesztő nevét és a tervezett napirendi pontot 

véleményező bizottság(ok) megnevezését. 

 

A munkaterv megfelel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 44. §-ában foglaltaknak, mely szerint: „A képviselő-testület 

szükség szerint, a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott számú, de 

évente legalább hat ülést tart.” 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatása után 

fogadja el a 2015. évi munkatervet. 

 

 

Határozati javaslat: 

…../2014.(XII.15.) önkormányzati határozat 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – a határozat 

mellékletét képező tartalommal - elfogadja a Képviselő-testület 2015. évi 

munkatervét. 

 

Felelős: Tóth Tivadar polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 

Tokod, 2014. december 3.   

 

 

Tóth Tivadar 

                                                                                                   polgármester 
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…/2014. (XII.15.) sz. önkormányzati határozat melléklete 

 

Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  

2015. évi munkaterve 

 

A Képviselő-testület a rendes üléseit – a május és december hónapok kivételével - 

minden hónap utolsó hétfőjén 1600 órai kezdettel tartja a Polgármesteri Hivatal 

(2531 Tokod, Kossuth Lajos u. 53.) tanácstermében. A Képviselő-testület július, 

augusztus hónapokban nem tart rendes ülést. A Képviselő-testület ülése külső 

helyszínen is tarható. 

 

A pénzügyi-gazdasági tárgyú előterjesztéseket a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, a 

településfejlesztési, beruházási és vagyont érintő tárgyú előterjesztéseket a 

Településfejlesztési Bizottság előzetesen tárgyalja, véleményezi. A nevelési-oktatási, 

sport, ifjúsági, valamint a szociális tárgyú előterjesztéseket a Népjóléti Bizottság 

véleményezi. 

 

2015. január 26. 

 

1. Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 

Előadó: polgármester 

 

2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előadó: jegyző 

 

3. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet I. fordulós 

tárgyalása 

Előadó: polgármester 

 

4. Egyebek 

 

 

2015. február 23. 

 

1. Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 

Előadó: polgármester 

 

2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előadó: jegyző 

 

3. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása 

Előadó: polgármester 

 

4. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása 

Előadó: polgármester 

 

5. A Léthé Temetkezési Kft. szakmai és pénzügyi beszámolója a 2014. évi 

tevékenységéről 

 

6. A 2015. évi közbeszerzési terv elfogadása 

Előadó: polgármester 
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7. Tájékoztató a falugondnok tevékenységéről 

Előadó: falugondnok 

 

8. Egyebek 

 

 

2015. március 30. 

 

1. Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 

Előadó: polgármester 

 

2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előadó: jegyző 

 

3. Helyi civil szervezetek és egyesületek beszámolója a 2014. évi támogatás 

felhasználásáról, valamint döntés a 2015. évi támogatásokról 

Előadó: polgármester 

 

4. Egyebek 

 

2015. április 27. 

 

1. Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 

Előadó: polgármester 

 

2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előadó: jegyző 

 

3. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet 

megalkotása 

Előterjesztő: polgármester 

 

4. A 2014. évi belső ellenőrzésről szóló jelentés megtárgyalása 

Előadó: polgármester 

 

5. Az Északdunántúli Vízmű Zrt., mint a szennyvízhálózat vagyonkezelőjének  

műszaki és pénzügyi tájékoztatója 

Előadó: A szolgáltató képviselője 

 

6. Tájékoztató a falugondnok tevékenységéről 

Előadó: falugondnok 

 

7. Egyebek 

 

 

2015. május 18. 

 

1. Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 

Előadó: polgármester 

 

2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előadó: jegyző 
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3. Beszámoló a Dorog Városi Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: A Rendőrkapitányság képviselője 

 

4. Beszámoló a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat tevékenységéről, a 

gyermekjóléti és védelmi feladatok ellátásának átfogó értékelése 

Előadó: családsegítők  

 

5. Egyebek 

 

 

2015. június 29. 
 

1. Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 

Előadó: polgármester 

 

2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előadó: jegyző 

 

3. Beszámoló az oktatási-nevelési intézmények működéséről 

Előadó: intézményvezető és tagintézmény-vezetők 

 

4. Beszámoló a település egészségügyi helyzetéről 

Előadók: háziorvosok, fogorvos, védőnők 

 

5. Beszámoló a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás tevékenységéről 

Előadó: polgármester 

 

6. Döntés az intézményi közétkeztetés biztosításáról 

      Előadó: polgármester 

 

7. Tájékoztató a falugondnok tevékenységéről 

Előadó: falugondnok 

 

8. Döntés a díszpolgári cím és a Tokodért kitüntetés odaítéléséről  

Előadó: polgármester 

 

9. Egyebek 

 

 

2015. július – augusztus szünet 

 

2015. szeptember 28.  

 

1. Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 

Előadó: polgármester 

 

2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előadó: jegyző 

 

3. Beszámoló az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 

Előadó: polgármester 



 5 

 

4. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása 

Előadó: polgármester 

 

5. Tájékoztató a falugondnok tevékenységéről 

Előadó: falugondnok 

 

6. Egyebek 

 

 

2015. október 26. 

 

1. Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 

Előadó: polgármester 

 

2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előadó: jegyző 

 

4. Csatlakozás Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíj-pályázathoz és a 

bírálati rend meghatározása 

Előadó: polgármester 

 

5. Egyebek 

 

 

2015. november 30. 

 

1. Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 

Előadó: polgármester 

 

2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előadó: jegyző 

 

3. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása 

Előadó: polgármester 

 

4. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása 

Előadó polgármester 

 

5. A 2016. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadása 

Előadó: polgármester 

 

6. Az önkormányzati tulajdonú helyiségek és ingatlanok bérleti díjainak 

felülvizsgálata 

      Előadó: polgármester 

 

6. Tájékoztató a falugondnok tevékenységéről 

Előadó: falugondnok 

 

7. Egyebek 
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2015. december 14. 

 

1. Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről 

Előadó: polgármester 

 

2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előadó: jegyző 

 

3. A Képviselő-testület 2016. évi munkatervének elfogadása 

Előadó: polgármester 

 

4. Egyebek 

 

 
 


