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ÓpömrÁK

KözsÉG

PoLGÁRMESTERÉNEK
1 42Í2o2o.(Xl !. { 7.) szÁmu HATÁRoZATA
Tárgy: A képviselő_testÜlet 2021.l. félévimunkaterve

HATÁRoZAT
Órtilaear Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésérőlszóló 478l202a' (Xl. 3.) Korm.
rendelete, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi cxxvlll. törvény 46.s. (4} bekezdésében foglalt
veszélyhelyzetre tekintettel - a Képviselö_testület hatáskörében eljárva, figyelemmel
Ómueax kozség Önkormányzati Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CDfiXlX. torvény 44'$_ában kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel az
onkormányzat képviselő_testulete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
8/2019.(Xl.29.) önkormányzati rendelet 12.$_ára _ Ótouear község Önkormányzata 2o21.l'
félévimunkatervét a melléklet szerint elfogadja.
A polgármester az ülésterv közzétételéről az SZMSZ-ben foglaltak szerint gondoskodik.
Erről értesítéstkap:
- oföldeák község Polgármestere
_ Földeák-Ótouear községek jegyzője
- szMsz_ben meghatározottak
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Simonné sinkp Erika
polgármester
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lrÖmeÁK KÖzsÉG

öruxonnnÁNYzATl KÉPvEELÖ-rEsrÜlETÉNEK
2021. t. rÉlÉvl
MUNKATERvE
Január 28.
Földeák_Óföldeák
Képvise lő-testü letei egyÍittes ü lése
1./ A Foldeáki Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról beszámoló
Előadl: jegyző
2.l AFi:,ldeáki Kozos Önkormányzati Hivatal2a20. évifenntartási koltségeinek elszámolása
Effi adÓ : FöIdeák kÖzség Polgá rmestere

lraueax község Polgármestera
Foldeáki Közös Önkormányzati Hivatal 2021' évi fenntartási költségeinek

3.l A

meghatározása, a Fqildeáki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének elfogadása
Elő ad o : F öld eá k kÖzsé g P olgá rmeste re
lraneak kÖzség Polgármestere
4./ Önkorm ányzatitársulások fenntartásához

megosztásának elszámolása
EJÖadl; Földeák község Falgá rmestere
lra u e a t< ktsz1ég P o l g á rm e stere

szukséges pénzÜgyi fedezet 2a2g. évi koltségek

5./ Önkormányzati társulás fenntartásához szükséges pénzügyi fedezet 2021' évi költségek

megosztáaa
Előado : Földeák kÖzség Polgá rmestere
lra u e a k község P o lg á rm e stere
6.1Egyebek

Január 28.
1 ./ Polgármesteri tájékoztató az előzo Ülés óta tőrtént fontosabb eseményekről, tárgyalásokról
Előado: palgármester

2./ Társadalmi szervezetek beszámolója az onkormányzat által biztosított támogatási
osszegek felhasználásáról
Előadi : társadalmi szeruezetek vezatői

iikőd ésérőlszó ló beszá moló
ratl ri u m ak e I n a ke i
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5./ Előterjesztések

6.l lnterpellációk, lcérdések
7./ Egyebek

8.l Zárt

Ü
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előterjesztések
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Bajcsy-Zs. E' u. 2. Tel./Fax: 621295_603
e-mail : hivatal.ofoldeak@qmail.com

6923 Óföldeák,

Február 9.

Falugyiilés

Február í 1.
1./ Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról
EtőadÓ: polgármester
2.l Tájékoztató a polgármester és a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről,
valamint a bizottságok munkájáról
ElőadÓ: po\gármester
bizottságok elnokei
3./

Tájékoztato a 2a2a. évi adóbevételek alakulásáról
ElőadÓ: polgármester

4.i FÖldeák község Önkormányzatának 2Q21. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása

Kt\zM EG H ALLG ATÁssÁt EGyB EKÖTVE

Előadl: polgárunester
5'l Előterjesztések
6.l lnterpellációk, kérdések
7.1Egyebek
8.l zárt ülés i előterjesztések

Március 25'
1./

Polgármesteritájékoztató azelóző tjlés óta tortént fontosabb eseményekről, tárgyalásokról,
lej á rt h atá rid ej ű hatá rozatok végrehajtásá ról
Előado: potgármester

valam int a

2'lElőterjesáések
3'/ lnterpellációk, kérdések
4./ Egyebek

5.l Záít ülési előterjesztések

Április
1./

2.

29.

Polgármesteri tájékoztató azelőző Ülés óta történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról
ElőadÓ: polgármester

l Beszámoló
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3.i Előterjesáések

4'l lnterpellációk, kérdések
5./ Egyebek

6.l zárr Üés i előterjesztések
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Óroloeax
6923 Ófoldeák, Bajcsy-Zs, E. u. 2.Tel'tFax 62t295-6a3
e-mail : hivatal.ofoldeak@gmail.com

Máius 27.
1./ Polgármegteri tájéksztata

Hőadr: polgármester

az előző ülés óta tortént fontosabb eseményekről, tárgyalásokról

Beszámoló Foldeák kozség Önkormányzat2019. évi költségvetésének végrehajtásáról, a
2O2g, évi zárEzámadási rendelet megalkotása
Etőadé: polgármester

2./

3./

Tájékoztató a gyermekjoléti és gyermekvédelm i feladatok ellátásáról
E-Eadr : jegyző, EESZI vezetője

4'lElőterjesztések
5./

lnterpelláciik, kérdések

6./ Egyebek

7.l zárt ülési előterjesztések

Június 24.

1.l Polgármesteri tájékoztató azelőzo ülés óta toftént fontosabb eseményekről, tárgyalásokról,
valam int a lejárt hatá ridej {í hatá rozatok vég rehajtásá ról

Előadl: polgármester

2.! Elóterjesztések

3'l lnterpellációk, ltérdések
4./ Egyebek

5.l zárt Ülés i előterjesztések

