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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2018. január 24-i nyilvános ülésére

Tárgy: Szentantalfa  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  2018.  évi
munkatervének elfogadása 

Előterjesztő: Kiss Csaba polgármester

Előkészítette: dr. Rozgonyi Viktória aljegyző

TISZTELT KÉPVISELŐ – TESTÜLET!

Szentantalfa  Község  Önkormányzata  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló 6/2017.
(V.30.) önkormányzati rendelet 9. §-ában foglaltak alapján a képviselő-testület működésének
alapja az éves munkaterv, melynek tervezetét a polgármester irányításával a jegyző állítja
össze, és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé jóváhagyásra. 

Az Szmsz előírásai alapján írásban megkerestük a képviselő-testület tagjait, hogy tegyék meg
javaslataikat. A leadási határidő 2018. január 17. napja volt.

A javaslattételi lehetőséggel kevesen éltek, ezért a munkaterv a korábbi évek tapasztalataira
figyelemmel készült el. 

Kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy  az  előterjesztést  megvitatni  és  a  2018.  évi
munkatervet jóváhagyni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

Szentantalfa  Község  Önkormányzata  Képviselő-
testülete a 2018. évi munkatervét jóváhagyja.

Felhívja  a  Zánkai  Közös  Önkormányzati  Hivatal
Jegyzőjét, hogy a munkatervben szereplő napirendi
pontok előkészítéséről gondoskodjon.

Határidő: folyamatos
Felelős: jegyző

Szentantalfa, 2018. január 6.

Kiss Csaba
 polgármester



SZENTANTALFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2018. ÉVI MUNKATERVE 

(TERVEZET)

2018. JANUÁR

Szentantalfa  Község  Önkormányzata  Képviselő-testülete  2019.  évi  munkatervének
elfogadása
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: aljegyző

A polgármester szabadságtervének jóváhagyása
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: aljegyző

2018. FEBRUÁR

2018. évi költségvetési rendelet javaslatának tárgyalása
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: aljegyző, pénzügyi ügyintéző

2017. évi költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: aljegyző, pénzügyi ügyintéző

A gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló 2/2017. (IV.4.) önkormányzati
rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: aljegyző, pénzügyi ügyintéző

A szociális étkezés térítési díjainak megállapításáról szóló 3/2017. (IV.4.) önkormányzati
rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: aljegyző, pénzügyi ügyintéző

A  helyi  környezet  védelméről,  a  közterületek  és  ingatlanok  rendjéről,  a  település
tisztaságáról szóló 15/2004. (VI.16.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: aljegyző

LAKOSSÁGI FÓRUM
KÖZMEGHALLGATÁS

2018. ÁPRILIS



2017. évi  költségvetés végrehajtásáról és pénzmaradvány elszámolásáról szóló rendelet
tárgyalása
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: aljegyző, pénzügyi ügyintéző

2018. MÁJUS

Beszámoló a helyi önkormányzat gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: aljegyző

A Balatonfüredi  Rendőrkapitány beszámolója a bűnmegelőzésről,  a nyári  felkészülésről,
valamint az elmúlt időszak értékeléséről 
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: Városi Rendőrkapitányság

2018. JÚNIUS

2018. évi költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: aljegyző, pénzügyi ügyintéző

A  települési  víziközmű  rendszer  következő  15  évre  szóló  Gördülő  Fejlesztési  Tervének
elfogadása
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: aljegyző

2018. SZEPTEMBER

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozás
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: aljegyző, igazgatási ügyintéző

Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: aljegyző

2018. NOVEMBER

2019. évre vonatkozó helyi adórendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: aljegyző, adóügyintéző

2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadása



Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: aljegyző, belső ellenőr

A  temetőkről  és  a  temetkezésekről  szóló  6/2009.  (VII.29.)  önkormányzati  rendelet
felülvizsgálata
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: aljegyző

Tájékoztató a nem közművel  összegyűjtött háztartási  szennyvíz  begyűjtésére vonatkozó
kötelező helyi közszolgáltatás tapasztalatairól és a 2019. évi közszolgáltatási díj elfogadása
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: aljegyző

2018. DECEMBER

2018. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: aljegyző, pénzügyi ügyintéző

Beszámoló a Zánkai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről
Előterjesztő: jegyző
Előkészítő: jegyző

Beszámoló a falugondnok 2018. évi tevékenységéről
Előterjesztő: polgármester
Előkészítő: falugondnok, aljegyző

Szentantalfa, 2018. január 24.

                                           Kiss Csaba
                                                                                                        polgármester  


