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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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, az 54. § alapján pedig évente legalább egyszer előre 

meghirdetett közmeghallgatást tart.  

Az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2019. (X. 24.) 

önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 11. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-

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

január 31-ig határoz. 

 

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

nemzetiségi önkormányzat elnöke, a jegyző és az intézményvezetők. 

A munkaterv főbb tartalmi elemei a következők: 

- a testületi ülések időpontja, 

- a tervezett napirendek címe, 

- az előterjesztő neve, 

- az előkészítő(k) neve, 

- az előterjesztést 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, 

- tájékoztató az önkormányzatot érintő fontosabb jogszabályokról (SZMSZ 55.§ 

(1) bekezdés  c) pont). 

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

Az előterjesztések az irodavezetők és az érintett intézményvezetők bevonásával készülnek, 

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

 

A 2020. évi munkaterv összeállításához az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár, a 

Napsugár Óvoda és Bölcsőde, a Városgondnokság, a Polgári Szociális Központ 

intézményvezetőitől, egy fő külsős bizottsági tagtól, és a polgármesteri hivatal irodavezetőitől 

érkezett javaslat, melyeket a kötelező, jogszabályok által előírt napirendeken túl a 

felülvizsgálatot követően a tervezetbe beépítettünk.  

 

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

munkaterv javaslatot véleményével, észrevételeivel kiegészíteni és a határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjen. 

 

Polgár, 2020. január 10.     

Tóth József 

         polgármester 
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Határozati javaslat 

   …/2020. (I. 23.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

2020. évi munkatervre vonatkozó javaslatot, melyet a határozat 

melléklete szerinti tartalommal elfogadott. 

 

   Határidő: folyamatos, illetve 2020. december 31. 

   Felelős: polgármester 


