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Tárgy: A Képviselő-testület 2014. évi munkatervének módosítása

___/2014.(VI. 24.) KNÖT. h.

HATÁROZATI JAVASLAT

Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  Képviselő-
testület 2014. évi munkatervének módosítása tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

1. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 16/2014.(I. 28.) KNÖT
határozattal jóváhagyott 2014. évi munkatervét az alábbiak szerint módosítja:

A Képviselő-testület a 2014. augusztus 26. napjára (kedd) tervezett  ülése napirendjei közé
felveszi – és ezzel egyidejűleg a 2014. június 24. napjára (kedd) tervezett ülése napirendjei
közül törli - az alábbi napirendi pontot: 

„4.  Tájékoztató  Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzata  2011-2014.  évekre  vonatkozó
gazdasági programjának végrehajtásáról.
Előadó: polgármester”

2. A módosítás a 2014. évi munkaterv egyéb részeit,  napirendjeit nem érinti,  a  Képviselő-
testület - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - 2014. évi munkaterve jelen határozat
mellékletét képezi.

A határozatról értesül:
- Szegvári Ernőné polgármester
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző
- Irattár



KISZOMBOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2014. évi 
MUNKATERVE

A képviselő-testület  munkaterv szerinti üléseinek tervezett időpontja: minden hónap utolsó
keddi napja. (SzMSz 9. § (2) bek.) 

A testületi ülések kezdeti időpontja délelőtt 9.00 óra, állandó napirendi pontjai:
1. Polgármesteri jelentés.

Előadó: polgármester

2. Rendelettervezetek. Döntési javaslatok. 
    Előadók: polgármester jegyző

JANUÁR 28.
3. A képviselő-testület 2014. évi munkaterve.
   Előadók: polgármester jegyző

4.  Kiszombori  Roma  Nemzetiségi  Önkormányzattal  kötött  együttműködési  megállapodás
felülvizsgálata. (2011. évi CLXXIX. tv. 80. § (2))
Előadók: polgármester jegyző

FEBRUÁR 4.
3. A 2014. évi költségvetési rendelet megvitatása.- I. forduló. (Áht. 24.§ (3) bek.)

  Előadók: polgármester jegyző

FEBRUÁR 25.
3. A 2014. évi költségvetési rendelet elfogadása. (Áht. 24. § (3) bek)

  Előadó: polgármester

FALUGYŰLÉS (Február vége, vagy március) (Mötv. 53. § (3); SzMSz VII. fej. 41.§ (1))
Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

  Előadó: polgármester

MÁRCIUS 25.
3. A Rendőrség beszámolója a településen végzett tevékenységükről. (1994:XXXIV.tv. 8.§ (4))
    Előadók: rendőrkapitány őrsparancsnok

4. Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 2014. évre vonatkozó közbeszerzési tervének 
elfogadása.
Előadók: polgármester jegyző

ÁPRILIS 29.
3. A 2013. évi költségvetés teljesítéséről szóló pénzügyi beszámoló. (Áht. 91. § (1) bek.)

  Előadók: polgármester  jegyző

MÁJUS 27.
3. A gyermekvédelmi munkáról szóló beszámoló Kiszombor nagyközség területén. 
(Gyvt. 96. § (6)
    Előadók: polgármester KSZGYI vezető



4. Tájékoztató a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ kiszombori feladatellátásáról,  az
iskola működtetésének tapasztalatairól.

   Előadó: Farkas Éva
     tankerületi igazgató

JÚNIUS 24.
3.  Kiszombori  Mikrotérség  Karátson  Emília  Napköziotthonos  Óvoda  tájékoztatója  a

2013/2014-es nevelési évről.
Előadók: polgármester óvodavezető

JÚLIUS HÓ (Szünet)

AUGUSZTUS 26.
3. Tájékoztató a 2014. évi költségvetés első félévi helyzetéről. (Áht. 87. § (1) bek.)

  Előadók: polgármester jegyző

4.  Tájékoztató  Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzata  2011-2014.  évekre  vonatkozó
gazdasági programjának végrehajtásáról.
Előadó: polgármester

SZEPTEMBER 30.
3. Tájékoztató a településen folyó közművelődési és a könyvtári tevékenységről.

Előadók: polgármester művelődésszervező könyvtáros

OKTÓBER HÓ (önkormányzati választások - Alakuló ülés) 

OKTÓBER 28.
3. Tájékoztató a 2014. évi költségvetés háromnegyed éves helyzetéről.(Áht. 87. § (1) bek.)

  Előadók: polgármester  jegyző

4. A 2015. évi költségvetési koncepció megvitatása. (Áht.24. § (1) bek.)
  Előadók: polgármester  jegyző

OKTÓBER HÓNAPBAN  KÖZMEGHALLGATÁS (Mötv.54. §; SzMSz VII. 40. §)
5. A 2015. évi költségvetési koncepció ismertetése.

  Előadó: polgármester

NOVEMBER 25.
3. A helyi adórendeletek felülvizsgálata. 

  Előadók: polgármester  jegyző

4. Tájékoztató Kiszombor nagyközség környezetének állapotáról, a közterületek rendjéről, a 
település környezetének alakításában aktuális önkormányzati és lakossági feladatokról. 

  Előadók: polgármester  ügyintéző

DECEMBER 16.
3. Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet elfogadása. (Áht. 25. §)

  Előadók:  polgármester jegyző

4. Tájékoztató a helyi adóbevételek alakulásáról. 
  Előadók: polgármester  jegyző



5. Tájékoztató a Kiszombori Polgármesteri Hivatal tevékenységéről.
    Előadó: jegyző

6. Beszámoló a jogi személyiségű társulásokban végzett tevékenységről.
    Előadó: polgármester
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