Jászboldogháza községi Önkormányzat
Képviselő
Képviselőtestületének
2009 évi
Ülés- és munkaterve

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12.§ (1) bekezdése szerint.
A képviselőtestület szükség szerint, a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott
számú, de évente legalább hat ülést tart.
Az ülések időpontja: szerdai napokon
Az ülés helye: Községháza tanácskozó terem
Az ülések kezdő időpontja: 15,00 óra
Az előterjesztések elkészítésének, leadásának határideje: a testületi ülést megelőző hét keddi
napja.
A képviselőtestület elé kerülő napirendek, előterjesztések véleményezésére az ülést megelőző
5. napon kerül sor.
A képviselőtestület által kötelezően és határidőre megtárgyalandó napirendek:
Ötv: 13.§ A képviselőtestület évente legalább egyszer, előre meghirdetett közmeghallgatást
tart, amelyen az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű
kérdést és javaslatot tehetnek.
I. félév
1/ 2009. február 11. szerda
 Beszámoló az önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról
(Áht. 77. (2) Az átmeneti gazdálkodásról a képviselőtestület előtt be kell számolni, a
beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe kell beilleszteni.)
 Előterjesztés a községi Önkormányzat és intézményeinek 2009 évi költségvetésének
és kötelező előirányzatainak megállapítására, a költségvetési rendelet megalkotása
(Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. ( továbbiakban: Áht.) 71.§ (1) A jegyző
által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a
képviselőtestületnek.
65.§ (1) A helyi önkormányzat a költségvetését önállóan, rendeletben – költségvetési
rendeletben – állapítja meg.
74.§ (1) A képviselőtestület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek
között átcsoportosítást a képviselőtestület engedélyezhet.
(2) ..az átcsoportosítás jogát az általa meghatározott keretek között, a polgármesterre
átruházhatja.)
 Előterjesztés a községi önkormányzat által 2009-ben finanszírozott és szervezett
rendezvényekre

2/ 2009. április 29. szerda
 Előterjesztés a községi önkormányzat és intézményeinek 2008 évi költségvetésének
teljesítéséről, a zárszámadási rendelet megalkotása, vagyonkimutatás.
( Áht. 82.§ A polgármester a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a
költségvetési évet követően 4 hónapon belül terjeszti a képviselőtestület elé. A
képviselőtestület a zárszámadásról rendeletet alkot.)
 Előterjesztés az önkormányzat és intézményeinek éves összefoglaló ellenőrzési
jelentéséről.

3/ 2009. május 27. szerda
 Előterjesztés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról
(A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Tv. 96.§ (6) A helyi
önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig - a
külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít, amelyet a képviselőtestület, illetve a közgyűlés megtárgyal. Az értékelést meg kell küldeni a megyei gyámhivatalnak. A
megyei gyámhivatal az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a
helyi önkormányzat felé. A helyi önkormányzat hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a megyei
gyámhivatal javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja.)

 El terjesztés
terjesztés a községi civil szervezetek 2008 évi gazdálkodásáról
 El terjesztés a Jászboldogháza községért kitüntet díj, a
Jászboldogháza község díszpolgára cím adományozására

II. félév
4/ 2009. szeptember 9. szerda
 Előterjesztés a községi önkormányzat és intézményeinek 2009. évi költségvetésének
I. félévi teljesítéséről.
(Áht. 79.§ (1) A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről
szeptember 15-ig tájékoztatja a képviselőtestületet. A tájékoztató tartalmazza a helyi
önkormányzat költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalék felhasználását,
a hiány (többlet) összegének alakulását, valamint a helyi önkormányzat költségvetése
teljesülésének alakulását.)
 Beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről, és az azzal kapcsolatos feladatokról.

( A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. 8. § (4) A rendőrkapitány személyesen vagy
képviselője útján évente beszámol a rendőrkapitányság illetékességi területén működő
települési önkormányzat képviselő-testületének a település közbiztonságának helyzetéről, a
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.)

5/ 2009. november 25. szerda
 Tájékozató a községi önkormányzat és intézményeinek 2009. I-IX havi
gazdálkodásáról
( Áht. 79.§ A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves
helyzetéről a költségvetési koncepciójához kapcsolódóan tájékoztatja a
Képviselőtestületet.)
 Előterjesztés a községi önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójára
( Áht. 70. § A jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési
koncepciót a polgármester november 30-ig benyújtja a Képviselőtestületnek.
217/1998./XII.30./ Korm.r.
28.§ (4) A bizottságok véleményével együtt a koncepciót a képviselőtestület megtárgyalja,
és határozatot hoz a költségvetés készítés további munkálatairól.)

6/ 2009. december 16. szerda
 Előterjesztés az önkormányzat 2010. évi költségvetését megalapozó rendeletek
módosítására
( Áht. 71.§ (2) A polgármester a költségvetési rendelet-tervezet benyújtásakor előterjeszti
azokat a rendelet-tervezeteket is, amelyek a javasolt előirányzatokat megalapozzák.)
 Előterjesztés az önkormányzat 2010. évi átmeneti gazdálkodására
(Áht. 77. § (1) Ha a képviselőtestület a költségvetési rendeletet a naptári év kezdetéig nem
alkotta meg, akkor a polgármester jogosult a helyi önkormányzat költségvetését megillető
bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi kiadási
előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.)
 Előterjesztés a Képviselőtestület 2010. évi munkatervére
( Ötv. 12.§ (1) A képviselőtestület szükség szerint, a szervezeti és működési szabályzatban
meghatározott számú, de évente legalább hat ülést tart.)

Jászboldogháza, 2008. december 8.

Szűcs Lajos sk.

polgármester

