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Tolmács Község Önkormányzata
Polgármesterének

18/2020. (XI.27.) határozata

a Képviselő-testület 2021, évi munkatervéről

Az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2
koronavirus világjárvány következményeinek elháritása, a magyar állampolgárok egészségének és
életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel
a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módositásáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben
eljárva - miszerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat-és
hatáskörét a polgármester gyakorolja - a képviselő-testület tagjaival történő egyeztetés alapján az
alábbi határozatot hozom:

Tolmács Község Önkormányzatának a 2021. évi munkatervét a határozat mellékletének tartalmával
egyezően elfogadom, a Munkatervben elfogadott szempontokat érvényesitem a testület 2021. évi
működése során.

Tolmács, 2020. november 27.

Határidő:

Felelős:

folyamatos
polgármester



MELLÉKLET
a 18/2020. (XI.27.) PM. határozathoz

A Képviselő-testület 2021. évi munkaterve
(eltérés lehetséges)

Állandó napirend előtti pontok:

A Képviselő-testület rendszeresen megtárgyalja a napirendként nem jelölt, lejárt határidejű

határozatok végtehajtásáról, valamint a Képviselő-testület két ülése között hozott polgármesteri
döntésektől, intézkedésektől szóló tájékoztatót.

A Képviselő-testület a munkatervében meghatározott napirendeken kívül egyrészt megtárgyalja az
időközben született, módositott 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, ügyeket.

A Képviselő-testület a napirendek után tárgyalja az Egyebek napirendet, valamint a képviselők

részéről felmerült felvilágosítás kérést.
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Tolmács Község Önkormányzatának
Polgármestere

2657 Tolmács, Sport út 1.
Tel.: 06-35-550-157

W\\·w.to!macs.hu hivatal@tolmacs.hu

ELÖTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2021. évi munkaterve

I. Veszélyhelyzetben a polgármester gyakorolja a képvisel-testület feladat és hatáskörét

A Kormány 478/2020. (XI.3.) rendeletével az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges
megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a
magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész
területére veszé!Jhe!Jzetet hirdetett ki 2020. lIovember 4. lIapjától.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
C),..'YIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat
képviselő-testületénekfeladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, azaz a veszé!Jhe!Jzetfmllállása
alatt apolgánnesterjogoslllt az öllkonnányzat zökkmőmmtes működése érdekében illtézkedni.

II. A munkaterv elkészítésének jogszabályi háttere

A Munkaterv a Képviselő-testület működését meghatározó alapdokumentum. A Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 44. §-a alapján a Képviselő-testület

szükség szerint, a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott számú, de évente legalább
hat ülést tart.

Tolmács Község Önkormányzatának hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata a munkatervről

a következőképpen rendelkezik:

11. § (1) A képviselő-testiilet éves mll1lkaterve alapján, s'{jikség szerint, de évente legalább hat ii/ést tart. Előre nem
tervezhető, azollnal döntést igénylő kivételes és rendkíviili esetbm relldkíviili iilés összehívására is sor keriilhet.
(2) A képviselő-testiiletjtilius 1:iétől al/gus<Jl/s 31-ig ml/llkaterv szerillti relldes iilést nem tart.
(3) A ml/llkatervjavaslat össZeállításáhozjavaslatot kell kémi:

a) a képviselő-testiilet bizottságától,
b) a lIemzetiségi iillkomJányzat képviselő-tesliiletétől,

e) ajegyzőtől,
d) az iillkomJállytf/t illtéZ?'Jényeillek l/tzetőitől.

(4) A polgámmter a ml/nkaterv javaslat előterjes<Jésébm a beérkezett, figyelembe nem vett javaslatokról is
tájéko<Jatja a képviselő-testiiletet.

12. § (1) A ml/llkaterv tervezetét a polgármester legkésőbb a tárgyévet megelőző év lIovember 30-ig a képviselő

testiilet elé terjes<Ji.
(2) A mllnkaterv tartalmazza:

a) a képviselő-tesliilet iiléseillek tervezett időpolltját, lIapirendjét;



b) az előtetjes'(}ő, közreműködőmeg/elMését.

A képviselő-testületnek egy állandó bizottsága van, az Ügyrendi Bizottság, mell' kizárólag települési
képviselő tagokkal rendelkezik, igy a Bizottság előzetes javaslatának megkérésére nem kerülr sor,
tekintetrel arra, hogy a bizottság tagjai javaslataikat a képviselő-testületi ülésen megrehetik.

A településen nemzetiségi önkormányzat nem működik.

A munkaterv elkészítése során a jegyző és a Tolmácsi Kisbagoly Óvoda vezetőjének javaslata
megkérésre, és az előterjesztett javaslatba beépitésre került.

A munkaterv tartalmazza:
a) az ülések tervezett időpontját,
b) napirendjét,
c) a napirendek előterjesztőínek megnevezését,

Az előterjesztéshez csatolt munkaterv-javaslatban többségében azon napirendek tárgyalására teszek
javasiarot, amelyeket jogszabályok imak elő (pl.: költségvetés, zárszámadás elfogadása, költségvetési
beszámolók, gyermekvédelmi tevékenység értékelése, rendelet módosítás, illetve felülvizsgálat).

A Képviselő-testület a testületi üléseken megtárgyalja a napirendként nem jelölt a két testületi ülés
közötti időszak legfontosabb eseményeiről szóló polgármesteri beszámolót. A testület a
munkatervében meghatározott napirendeken kivül egyrészt megtárgyalja az időközben született,
módosírott törvények, illetve más jogszabályok által tárgyalni szükséges témákat, másrészt azokat a
javaslatokat, önálló índitványokat és ínterpellációkat, 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, ügyeket.

A veszélyhelyzetre való tekintettel a Tísztelt Képvíselőkettájékoztatom a fentíekről, kérem
véleményüket, észrevételeíket a döntésem meghozatalához!

Tolmács, 2020. november 18.

Hajnis Ferenc sk.
polgármester

. . . .
Tolmács Község Önkormányzata

Po1gármesterének
_/2020. (XL_.) határozata

a Képvíselő-testület 2021. éví munkatervéről

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi munkatervét a határozat
mellékJetének tartamával egyezően elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Munkatervben elfogadott szempontokat
érvényesítse a testület 2021. évi működése során.

Határidő:

Felelős:

folyamatos
polgármestet



MELLÉKLET
a _/2020. (XI._J PM. határozathoz

A Képviselő-testület 2021. évi munkaterve
(eltérés lehetséges)

Állandó napirend előtti pontok:

A Képviselő-testület rendszeresen megtárgyalja a napirendként nem jelölt, lejárt határidejű

határozatok végrehajtásáról, valamint a Képviselő-testület két ülése között hozott polgármesteri
döntésekről, intézkedésekről szóló tájékoztatót.

A Képviselő-testület a 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 jogositottak,
valamint az önkormányzat aktuális témáit, és a képviselő-testület hatáskörébe tartozó döntést
igénylő kérelmeket, ügyeket.

A Képviselő-testület a napirendek után tárgyalja az Egyebek napirendet, valamint a képviselők

részéről felmerült felvilágosítás kérést.
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