
6. Napirend  2020. évi munkaterv 

 
8 .  N a p i r e n d  

 
E LŐT E R J E S Z T É S  

a képviselő-testület 2020. évi munkaterve  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tolmács Község Önkormányzata képviselő-testületének a Szervezeti és Működési 
Szabályzatról szóló 1/2013. (I.25.) rendelete (továbbiakban: SZMSZ) értelmében a képviselő-
testület éves munkaterve alapján, szükség szerint, de évente legalább hat ülést tart. A 
munkaterv 1-1 naptári évet felölelő terv, mely tartalmazza a képviselő-testület üléseinek 
tervezett időpontját, napirendjét, az előterjesztő, közreműködő megjelölését.  
A munkaterv javaslat összeállításához javaslatot kell kérni: 

• a képviselő-testület bizottságától 
• a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületétől 
• a jegyzőtől 
• az önkormányzati intézmények vezetőitől. 

 
A képviselő-testületnek egy állandó bizottsága van, az Ügyrendi Bizottság, mely kizárólag 
települési-képviselő tagokkal rendelkezik, így a Bizottság előzetes javaslatának megkérésére 
nem került sor, tekintettel arra, hogy a bizottság tagjai javaslataikat a képviselő-testületi 
ülésen megtehetik. 
A településen nemzetiségi önkormányzat nem működik. 
A munkaterv elkészítése során a jegyző és a Tolmácsi Kisbagoly Óvoda vezetőjének javaslata 
megkérésre, és az előterjesztet javaslatba beépítésre került. 
A polgármester az összegyűjtött javaslatok figyelembevételével a munkaterv-javaslatot 
legkésőbb a tárgyévet megelőző év november 30-ig a képviselő-testület elé terjeszti. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2020. évi javasolt munkatervet szíveskedjenek 
megtárgyalni, a végleges munkaterv összeállításához szívesen veszem kiegészítő 
javaslataikat, és kérem, hogy a 2020. évi munkarendet szíveskedjenek meghatározni. 
 
 
Tolmács, 2019. november 14. 
   
 Tisztelettel: 
 
 
 
  Hajnis Ferenc 
  polgármester 
 
… /2019. (XI…) képviselő-testületi határozati j a v a s l a t  
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete az előterjesztett 2020. évi munkatervet a 
javaslat szerint elfogadja. 
 
Határidő:  2020. év folyamán 
Felelős:    polgármester 



   2019. évi munkaterv 

 1

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

2 0 2 0 .  é v i  M u n k a t e r v e  
 

 
A Képviselő-testület a rendes üléseken rendszeresen megtárgyalja a napirendként nem jelölt, lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról, valamint a Képviselő-testület két ülése között hozott polgármesteri döntésekről, 
intézkedésekről, fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót. 
 
A Képviselő-testület munkatervében meghatározott napirendeken kívül egyrészt megtárgyalja az időközben 
született, módosított törvények, illetve más jogszabályok által tárgyalni szükséges témákat, másrészt azokat a 
javaslatokat, önálló indítványokat és interpellációkat, amelyeket az ülést megelőzően, az SZMSZ-ben rögzített 
határidőig, írásban terjesztettek elő az arra jogosítottak, valamint az önkormányzat aktuális témáit, és a 
képviselő-testület hatáskörébe tartozó döntést igénylő kérelmeket. 
 
A képviselő-testület a napirendek után tárgyalja az Egyebek napirendet, valamint a képviselők részéről felmerült 
felvilágosítás kérést. 
 
Február (költségvetés - február 15-ig) 

 
1. Tolmács Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése 

Előterjesztő: polgármester 
 

2. Polgármester szabadság ütemterve 
Előterjesztő: polgármester 

 
3. Az óvodai nyári szünet időpontjának és az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása 

 Előterjesztő: polgármester 
 

4. Egyebek 
 
Zárt ülésen 

Önkormányzati hatósági ügyek  
Előterjesztő: polgármester 

 
 
Március 
 

1. 2020. évi közbeszerzési terv 
 Előterjesztő: polgármester 

 
2. Egyebek 

 
Zárt ülésen 

Önkormányzati hatósági ügyek  
Előterjesztő: polgármester 

 
 
Április 
1. Beszámoló az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásáról, a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról 

Beszámoló a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi gazdálkodásáról, tevékenységéről  
Előterjesztő: polgármester, jegyző 

 
2. Belső ellenőrzési éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 
 Előterjesztő: polgármester 
 
Zárt ülésen 

Önkormányzati hatósági ügyek  
Előterjesztő: polgármester 

 



   2019. évi munkaterv 

 2

 
Május 
1. Beszámoló az Óvoda működéséről, a nevelési és gazdálkodási tevékenységről, valamint a 2020/2021. 

nevelési év előkészületeiről; a nyári szünetben elvégzendő karbantartási, felújítási feladatok 
Előterjesztő és meghívott előadó: Kiss Zsófia óvodavezető 

 
2. Katasztrófavédelemi Kirendeltség és a Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beszámolója  

Előterjesztő: polgármester 
 

 
3. Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló 
 Előterjesztő: jegyző 
 
4. Az önkormányzat szociális ellátásairól szóló beszámoló 

Előterjesztő: jegyző 
 
5. Egyebek 
 
Zárt ülésen 

Önkormányzati hatósági ügyek  
Előterjesztő: polgármester 

 
 
Június, július, augusztus (nyári ülés) szükség szerint 
 
1. Iskoláztatási támogatás nyújtása  

 Előterjesztő: polgármester 
 
2. Szent Lőrinc napi búcsú és falunap szervezése, előkészítése – szóbeli megbeszélés 

Előterjesztő: polgármester 
 
 
Szeptember  (szeptember 15-ig) 
 
1. Tolmács Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének módosítása – szükség esetén 

Előterjesztő: polgármester 

2. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához történő csatlakozás 
Előterjesztő: polgármester 

3. Szüreti rendezvény szervezése, előkészítése – szóbeli megbeszélés 
Előterjesztő: polgármester 

4. Idősek napjával kapcsolatos megbeszélés, előkészítés - szóbeli megbeszélés 
Előterjesztő: polgármester 

 
5. Falugyűlés és közmeghallgatás kitűzése – szóbeli megbeszélés 

Előterjesztő: polgármester 
 
6. Egyebek 
 
Zárt ülésen 

Önkormányzati hatósági ügyek  
Előterjesztő: polgármester 

 
 
 
 
November 
1. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata, módosítása 

Előterjesztő: polgármester 

2. A közterület használati díjról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata 
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Előterjesztő: polgármester 
 
3. Közétkeztetési vállalkozási szerződés 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
4. 2021. évi belső ellenőrzési terv 

Előterjesztő: jegyző 
 
5. A képviselő-testület 2021. évi munkaterve 

Előterjesztő: polgármester 
 
6. Karácsonyi szaloncukor ajándékozás a tolmácsi háztartások számára – szóbeli megbeszélés 

Előterjesztő: Hajnis Ferenc polgármester 
 
7. A Polgármester 2020. évi munkájának értékelése, jutalmazása 

Előterjesztő: Dósa Istvánné alpolgármester 
 
8. Egyebek 
 
Zárt ülésen 
 
1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021 – pályázatok elbírálása 

 Előterjesztő: polgármester 

Önkormányzati hatósági ügyek  
Előterjesztő: polgármester 

 
 
 
November-december 
Közmeghallgatás, falugyűlés 
 
 
December 
 
Szükség esetén  
 
1. Egyebek 

 
Zárt ülésen 

Önkormányzati hatósági ügyek  
Előterjesztő: polgármester 

 
 
Tolmács, 2019. november  
  
 Hajnis Ferenc 
 polgármester  




