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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2014. (X. 27.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 12. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-

testület éves munkaterv alapján végzi tevékenységét, melyről a Képviselő-testület tárgyév 

január 31-ig határoz. 

 

A munkaterv tervezetére javaslatot tehetnek a települési képviselők, a bizottsági tagok, a 

jegyző, a nemzetiségi önkormányzat elnöke, és az intézményvezetők. 

A munkaterv főbb tartalmi elemei a következők: 

- a testületi ülések időpontja és az ülés kezdési ideje, 

- a tervezett napirendek címe, 

- az előterjesztők neve, 

- az előkészítő neve, 

- a napirendi pontot véleményező bizottság(ok) megnevezése. 

 

Valamennyi ülés 1. napirendi pontjának szerkezete az alábbi tartalom szerint készül:  

írásban - polgármesteri jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, 

- a két ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről, 

szóban - beszámoló a bizottságok saját és átruházott hatáskörben hozott döntéseiről, 

írásban - tájékoztató az önkormányzatot érintő fontosabb jogszabályokról (SZMSZ 

57.§ (1) bekezdés  c) pont). 

Az előterjesztések az irodavezetők és az érintett intézményvezetők bevonásával készülnek, 

melyet törvényességi szempontból a jegyző ellenőriz, és végül az előterjesztő hagyja jóvá.  

 

Az SZMSZ 15. § (1) bekezdése alapján a képviselő-testület ülésére meg kell hívni: 

a) a képviselő-testület tagjait, 

b)  a jegyzőt, 

    c) a polgármesteri hivatal irodavezetőit, 

     d) az intézményvezetőket,    

    e)   a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, 

f) a Közbiztonsági Fórum delegált tagját, 

g) a Polgári Idősügyi Tanács delegált tagját, 

és azokat a személyeket, akiknek meghívását törvény kötelezővé teszi, valamint akiknek a 

jelenléte az előterjesztés tárgyalásánál az előterjesztő és a polgármester megítélése szerint 

szükséges.  

 

 

 



A 2015. évi munkaterv összeállításához a Napsugár Óvoda és Bölcsőde, az Ady Endre 

Művelődési Központ és Könyvtár, a Városgondnokság intézményvezetőjétől, a polgármesteri 

hivatal irodavezetőitől és egy önkormányzati képviselőtől érkezett javaslat, melyeket a 

kötelező, jogszabályok által előírt napirendeken túl a felülvizsgálatot követően a tervezetbe 

beépítettünk. 

 

A képviselői javaslatok közül egyes témák önálló napirendként nem kerültek a munkatervbe 

beépítésre, azok egy-egy kapcsolódó napirend keretében, illetve annak részeként kezelendők 

majd, így például vagyongazdálkodás, karbantartás-felújítás, pályázati lehetőségeken való 

részvétel tárgyú döntések során.  

 

Az SZMSZ 5. sz. melléklete tartalmazza a bizottságok feladat és hatásköreit mely szerint a 

Humánfeladatok és ügyrendi bizottság oktatási-, kulturális és sport feladatkörében eljárva 

átruházott hatáskörként dönt többek között az óvodai, bölcsődei beiratkozás időpontjáról, az 

óvoda heti és éves nyitvatartási idejéről, a takarítási szünet időpontjáról, az Ady Endre 

Művelődési Központ és Könyvtár éves munkatervéről, így ezek a javaslatok a bizottság 

munkatervébe kerülnek majd beépítésre.  

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni, a 

munkaterv-tervezetet véleményével, észrevételeivel kiegészíteni és a határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjen. 

 

 

Polgár, 2015. január 20.     

Tóth József 

         polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

Határozati javaslat 

   …/2015. (I. 29.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

2015. évi munkatervre vonatkozó javaslatot, melyet az előterjesztés 

melléklete szerint elfogadott. 

 

   Határidő: folyamatos, illetve 2015. december 31. 

   Felelős: polgármester 

  



Polgár Város Önkormányzat 

      Képviselő-testülete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015. évi 

 

M U N K A T E R V - tervezet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015. január 29. (csütörtök) 14. 00 óra 

 

NAPIREND: 

 



1./ Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 

végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb 

eseményekről 

       Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  polgármester, jegyző, Szervezési Iroda 

 

 2./ Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervére 

  Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő: jegyző, irodavezetők 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

  

 3./ Javaslat csoportos földgáz energia közbeszerzési eljárásban való részvételre

  Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő: jegyző, Városüzemeltetési Iroda 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

  

4./ Javaslat „Polgár Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája” felülvizsgálatára 

Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő: jegyző, mb. főépítész, Városüzemeltetési Iroda  

  Véleményező: Pénzügyi és gazdasági bizottság 

     

5./ Javaslat Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. 

(II. 14.) önkormányzati rendeletének módosítására 

  Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő: jegyző, Pénzügyi Iroda 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

6./ Javaslat a települési hulladékgazdálkodásról szóló 27/2014. (XI. 28.) 

önkormányzati rendelet felülvizsgálatára 

Előterjesztő:  polgármester 

Előkészítő: jegyző, Városüzemeltetési Iroda 

Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

  Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

7./ Javaslat a köztemetőkről és a temetkezések rendjéről szóló 8/2014. (III. 28.) 

önkormányzati rendelet felülvizsgálatára 

 Előterjesztő:  polgármester 

Előkészítő: jegyző, Városüzemeltetési Iroda 

Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

 

 

   

8./ Javaslat a Polgári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatának felülvizsgálatára 

 Előterjesztő:  polgármester 

Előkészítő: jegyző, irodavezetők 



Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

  Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

9./ Javaslat Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága Szervezeti és 

Működési Szabályzatának felülvizsgálatára 

Előterjesztő:  polgármester 

Előkészítő: jegyző, Szervezési Iroda, intézményvezető 

Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

  Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

10./ Javaslat Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága alapító 

okiratának módosítására 

  Előterjesztő: polgármester 

  Előkészítő: jegyző, Szervezési Iroda, intézményvezető 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

   

11./ Javaslat a 2015. évi városi rendezvénytervre  

 Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő:  jegyző, Szervezés Iroda, intézményvezető 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

12./ Javaslat a Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői álláspályázat 

elbírálására 

Előterjesztő: polgármester 

  Előkészítő: jegyző, Pénzügyi Iroda 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság  

    Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

13./ Javaslat a Szociális Szolgáltató Központ ellátási területének megváltoztatására 

Előterjesztő: polgármester 

  Előkészítő: jegyző, Szociális Iroda, intézményvezető 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság  

    Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

 14./ Javaslat földhasználati díj megállapítására 

Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő: jegyző, Városüzemeltetési Iroda 

  Véleményező: Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

15./ Előterjesztés a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatási 

kérelméről 

 Előterjesztő: polgármester 

 Előkészítő: jegyző, Pénzügyi Iroda 

 Véleményező: Pénzügyi és gazdasági bizottság 

16./ Javaslat a Hortobágymenti Vízgazdálkodási Társulás küldöttgyűlésébe történő 

képviseletre 

Előterjesztő:  polgármester 

Előkészítő: jegyző, Szervezési Iroda 

Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

 



17./ Különfélék 

 

 

Zárt ülés napirendje: 

 

1./ Javaslat területi védőnői álláspályázat elbírálására 

Előterjesztő: polgármester 

  Előkészítő: jegyző, Pénzügyi Iroda 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság  

    Pénzügyi és ügyrendi bizottság 

 

 

 

 

2015. február 26. (csütörtök) 14.00 óra 

 

NAPIREND: 

 

1./ Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 

végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb 

eseményekről 

      Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  polgármester, jegyző, Szervezési Iroda  

 

2./ Javaslat az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetésére 

       Előterjesztő:  polgármester  

       Előkészítő:  jegyző, Pénzügyi Iroda 

       Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

  

3./ Javaslat az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 20/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára 

  Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  jegyző, Szervezési Iroda 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

 

4./ Javaslat a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 26/2014. (XI. 28.) 

önkormányzati rendelet felülvizsgálatára 

  Előterjesztő:  polgármester  

       Előkészítő:  jegyző, Szociális Iroda 

       Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

  

 

 

5./ Beszámoló az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 2014. éves 

szakmai tevékenységéről 

  Előterjesztő:  polgármester 

Előkészítő:  jegyző, Szervezési Iroda, intézményvezető 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

 



6./ Javaslat Polgár Város 2015-2020. évekre vonatkozó Integrált 

Településfejlesztési Stratégiájának elkészítésére 

Előterjesztő:  polgármester  

  Előkészítő:  jegyző, Városüzemeltetési Iroda 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 
7./ Javaslat a polgármester 2015. évi szabadság ütemezési tervének jóváhagyására 

  Előterjesztő:  jegyző 

  Előkészítő:  jegyző, Pénzügyi iroda 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 
 

8./ Javaslat a Matáv épület óvodai feladatellátásra történő hasznosítására 

  Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: jegyző, Városüzemeltetési Iroda, intézményvezető 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

 9./ Különfélék 

 

 

2015. március 26. (csütörtök) 14. 00 óra 

 

NAPIREND: 

 

1./ Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 

végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb 

eseményekről 

      Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  polgármester, jegyző, Szervezési Iroda   

 

2./ Javaslat a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 26/2014. (XI. 28.) 

önkormányzati rendelet felülvizsgálatára 

  Előterjesztő:  polgármester  

       Előkészítő:  jegyző, Szociális Iroda 

       Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

    Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

3./ Javaslat a közterületi térfigyelő rendszerről szóló önkormányzati rendelet 

megalkotására 

  Előterjesztő:  polgármester  

       Előkészítő:  jegyző, Városüzemeltetési Iroda 

       Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

    Pénzügyi és gazdasági bizottság 

4./ Beszámoló a sportszervezetek 2014. évi tevékenységéről  

 Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő: jegyző, Pénzügyi Iroda   

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

5./ Tájékoztató a civil szervezetek 2014. évi tevékenységéről  



 Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  jegyző, Pénzügyi Iroda   

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

  

6./ Javaslat Polgár Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervének 

elfogadására 

  Előterjesztő: polgármester 

  Előkészítő: jegyző, Városüzemeltetési Iroda 

  Véleményező: Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

7./ Tájékoztató a közfoglalkoztatás 2014. évi végrehajtásáról 

 Előterjesztő:  polgármester 

 Előkészítő:  jegyző, Szociális Iroda 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

    Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

8./ Különfélék 

 

 

2015. április 30. (csütörtök) 14. 00 óra 

 

NAPIREND: 

 

1./ Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 

végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb 

eseményekről 

      Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  polgármester, jegyző, Szervezési Iroda  

 

2./ Javaslat Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. 

(II. 14.) rendeletének módosítására  

            Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  jegyző, Pénzügyi Iroda 

 Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

3./ Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének 

teljesítéséről 

       Előterjesztő:  polgármester 

       Előkészítő:  jegyző, Pénzügyi Iroda 

 Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

4./ Javaslat az önkormányzat Gazdasági Programjának elfogadására  

 Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő: polgármester, jegyző, irodavezetők  

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

5./ Javaslat önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára 

 Előterjesztő:  polgármester 



 Előkészítő: jegyző, Szervezési Iroda 

 Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

 

6./ Tájékoztató a 2014. évi belső ellenőrzési munkaterv teljesítéséről, az ellenőrzés 

tapasztalatairól 

  Előterjesztő:  polgármester  

  Előkészítő:  jegyző, Pénzügyi Iroda 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

  

 7./ Különfélék 

 

 

 

 

 

2015. április 30. (csütörtök) 17.00 óra 

 

Közmeghallgatás 

 

 

 

2015. május 28. (csütörtök) 14. 00 óra 

NAPIREND: 

 

1./  Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 

végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb 

eseményekről 

      Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  polgármester, jegyző, Szervezési Iroda  

 

2./ Javaslat a közösségellenes magatartás szabályairól szóló rendelet 

megalkotására 

  Előterjesztő:  polgármester 

       Előkészítő:  jegyző, Városüzemeltetési Iroda 

 Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

 

3./ Javaslat a Szociális Szolgáltató Központ Szervezeti és Működési 

Szabályzatának, valamint Szakmai Programjának felülvizsgálatára 

Előterjesztő:  polgármester 

Előkészítő: jegyző, Szociális Iroda, intézményvezető 

Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

 

4./ Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi munka eredményességéről, a 

szakmai program teljesítéséről 

      Előterjesztő:  jegyző 

Előkészítők:  jegyző, Szociális Iroda, intézményvezető 

Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

  

5./ Javaslat Polgár Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatára 

 Előterjesztő: jegyző 



 Előkészítő: jegyző, Szervezési Iroda, Szociális Iroda 

 Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

  

6./ Különfélék 

 

 

 

2015. június 25. (csütörtök) 14. 00 óra 

 

NAPIREND: 

 

1./ Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 

végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb 

eseményekről 

       Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  polgármester, jegyző, Szervezési Iroda 

 

2./ Javaslat Polgár Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének 

módosítására 

 Előterjesztő:  polgármester 

 Előkészítő:  jegyző, Pénzügyi Iroda 

 Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

 

3./ Beszámoló a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. Polgáron 

végzett tevékenységéről 

  Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: jegyző, Városüzemeltetési Iroda, Hajdúkerületi és Bihari 

Víziközmű Szolgáltató Zrt. igazgatósági elnök 

  Véleményező: Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

4./ Beszámoló a Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Polgáron végzett 

hulladékgazdálkodási tevékenységéről 

 Előterjesztő:  polgármester 

Előkészítő:  jegyző, Városüzemeltetési Iroda, Hajdúsági 

Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezető igazgató 

 Véleményező: Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

 

5./ Tájékoztató a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Hajdúnánási 

Tankerület köznevelési alapfeladatok ellátásáról 

  Előterjesztő: polgármester 

  Előkészítő: jegyző, Szervezési Iroda, Hajdúnánási Tankerület igazgató 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

 

6./ Beszámoló a PÉTEGISZ Zrt. tevékenységéről, valamint üzleti tervének 

jóváhagyása 

Előterjesztő:  polgármester 

Előkészítők: jegyző, Szociális Iroda, PÉTEGISZ Zrt. ügyvezető 



       Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

7./ Beszámoló a Korpusz 93’ Kft. tevékenységéről, valamint üzleti tervének 

jóváhagyása 

Előterjesztő:  polgármester 

Előkészítők: jegyző, Városüzemeltetési Iroda, Korpusz 93’ Kft. ügyvezető 

       Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

8./ Beszámoló a Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet tevékenységéről, 

valamint üzleti tervének jóváhagyása 

Előterjesztő:  polgármester 

Előkészítők: jegyző, Pénzügyi Iroda, szociális szövetkezet elnöke 

       Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

9./ Tájékoztató a köznevelési intézmények 2014/2015-ös nevelési év feladatainak 

végrehajtásáról és a 2015/2016-os nevelési év beindításáról 

  Előterjesztő: polgármester 

  Előkészítő: jegyző, Szervezési Iroda, köznevelési intézmények vezetői 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

 

 10./ Különfélék 

 

 

 

2015. július 30. (csütörtök) 14. 00 óra 

 

NAPIREND: 

 

1./ Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 

végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb 

eseményekről 

       Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  polgármester, jegyző, Szervezési Iroda 

   

2./        Beszámoló a város közrend, közbiztonság helyzetéről 

  Előterjesztő:  polgármester 

Előkészítő:  jegyző, Szervezési Iroda, rendőr-őrsparancsnok 

  

3./ Tájékoztató a Polgárőr Egyesület működéséről 

      Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  jegyző, Szervezési Iroda, Polgárőrség elnöke  

 

4./ Javaslat önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára 

 Előterjesztő:  polgármester 

 Előkészítő: jegyző, Szervezési Iroda 

 Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

 



5./ Javaslat a Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2015/2016-os nevelési évre vonatkozó 

munkaterv véleményezésére 

  Előterjesztő: polgármester 

Előkészítő: jegyző, Szervezési Iroda, intézményvezető 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

 

 6./ Javaslat együttműködési megállapodások aktualizálására, megkötésére 

  Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő: jegyző, irodavezetők 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

 

7./ Tájékoztató a Központi Orvosi Ügyelet működéséről 

  Előterjesztő: polgármester 

  Előkészítő: jegyző, Szociális Iroda, háziorvosok 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

 

8./ Különfélék 

 

 

Zárt ülés napirendje: 

 

1./ Javaslat városi kitüntetések adományozására 

  Előterjesztő: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság elnöke 

  Előkészítő: jegyző, Szervezési Iroda 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

 

 

 

 

 

2015. szeptember 24. (csütörtök) 14.00 óra 

 

NAPIREND: 

1./ Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 

végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb 

eseményekről 

       Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  polgármester, jegyző, Szervezési Iroda 

 

2./ Javaslat a felsőoktatásban résztvevők önkormányzati ösztöndíjrendszeréről 

szóló 25/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára 

Előterjesztő:  polgármester 

       Előkészítő:  jegyző, Szociális Iroda 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

3./ Javaslat a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 26/2014.(XI. 28.) 

önkormányzati rendelet felülvizsgálatára 

 Előterjesztő:  polgármester 

 Előkészítő: jegyző, Szociális Iroda 

 Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 



Pénzügyi és gazdasági bizottság 

  

4./ Javaslat a mezőőri szolgálat szabályairól szóló önkormányzati rendelet 

megalkotására 

 Előterjesztő: polgármester 

 Előkészítő: jegyző, Városüzemeltetési Iroda 

 Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

5./ Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2015. I. félévi gazdálkodásáról 

      Előterjesztő:  polgármester 

       Előkészítő:  jegyző, Pénzügyi Iroda 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

     

 6./ Javaslat a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz történő csatlakozásra  

Előterjesztő:  polgármester 

       Előkészítő:  jegyző, Szociális Iroda 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

 7./ Különfélék 

 

 

2015. október 29. (csütörtök) 14.00 óra 

 

NAPIREND:  

 

1./ Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 

végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb 

eseményekről 

       Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  polgármester, jegyző, Szervezési Iroda 

 

2./ Javaslat önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára 

 Előterjesztő:  polgármester 

 Előkészítő: jegyző, Szervezési Iroda 

 Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

 

3./ Beszámoló a Polgári Polgármesteri Hivatal 2014. évi tevékenységéről 

  Előterjesztő: jegyző 

  Előkészítő: jegyző, irodavezetők 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

4./ Különfélék 

 

 

 

2015. november 26. (csütörtök) 14.00 óra 

 



NAPIREND:  

 

1./ Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 

végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb 

eseményekről 

       Előterjesztő: polgármester 

  Előkészítő:  polgármester, jegyző, Szervezési Iroda 

 

2./ Javaslat az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetési rendeletének 

módosítására 

  Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  jegyző, Pénzügyi Iroda 

  Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

3./ Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó közszolgáltatásról szóló 29/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 

felülvizsgálatára 

 Előterjesztő:  polgármester 

Előkészítő:  jegyző, Városüzemeltetési Iroda, intézményvezető 

Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

4./ Javaslat önkormányzati rendeletek módosítására 

 Előterjesztő:  polgármester 

 Előkészítő: jegyző, Szervezési Iroda 

 Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

 

5./ Javaslat az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetési koncepciójára 

Előterjesztő:  polgármester 

      Előkészítő:  jegyző, Pénzügyi Iroda  

Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

6./ Különfélék 

 

 

2015. december 17. (csütörtök) 14. 00 óra 

 

NAPIREND: 

 

1./ Polgármesteri jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 

végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti időben történt fontosabb 

eseményekről 

       Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  polgármester, jegyző, Szervezési Iroda 

 

2./ Javaslat Polgár Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének elfogadásáig 

végrehajtandó átmeneti gazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotására 

  Előterjesztő:  polgármester 



  Előkészítő:  jegyző, Pénzügyi Iroda 

Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

3./  Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, 

valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 

24/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára 

  Előterjesztő:  polgármester 

Előkészítő: jegyző, Városüzemeltetési Iroda, intézményvezető 

Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

4./ Javaslat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 28/2014. 

(XI. 28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára 

  Előterjesztő:  polgármester 

  Előkészítő:  jegyző, Pénzügyi Iroda, Szociális Iroda 

Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

5./ Javaslat Polgár Város Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervének 

megtárgyalására 

 Előterjesztő:  polgármester 

 Előkészítő:  jegyző, Pénzügyi Iroda  

Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

6./ Tájékoztatás a Polgár, Wesselényi u. 16. sz. alatti ingatlan hasznosításáról 

 Előterjesztő:  polgármester 

 Előkészítő:  jegyző, Városüzemeltetési Iroda  

  Véleményező: Pénzügyi és gazdasági bizottság 

 

 7./ Különfélék 

 

Polgár, 2015. január 29.         

         Tóth József  

         polgármester 

 


