ELŐTERJESZTÉS

Nick Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi munkatervéhez

Előadó: Csorba József polgármester
Az előterjesztés elkészítésében részt vett: Kovácsné Őri Zsuzsanna titkársági ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szervezeti és Működési Szabályzat 43. §-a az alábbiak szerint rendelkezik:

„1) A képviselő-testület előre tervezhető feladatainak megszervezése érdekében éves munkatervet fogad el.
(2) A munkaterv előkészítése és a képviselő-testület elé terjesztése a polgármester feladata.
(3) Az előkészítés során figyelembe kell venni a Képviselő-testület tagjai, az önkormányzati bizottságok, a jegyző, a társadalmi szervezetek, egyesületek, közszolgáltatást végző szervezetek, önkormányzati intézmények javaslatait. 
(4) A polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja a munkatervre vonatkozó javaslatokról. A beérkezett javaslatokról a polgármester az előterjesztésben akkor is tájékoztatja a Képviselő-testületet, ha azokat a munkaterv tervezetének összeállításánál nem vették figyelembe.
(5) A munkaterv tartalmazza:
	a testületi ülések időpontját, és helyét,
	a tervezett napirendek címét, 
	a napirendi pontok előadóit,
	azokat a napirendeket, amelyek előkészítésénél közmeghallgatást kell tartani,
	azokat a témákat, melyhez bizottsági állásfoglalást, véleményt kell beterjeszteni,
	az írásos előterjesztések, határozati javaslatok kidolgozóit, az elkészítés határidejét.

(6) A képviselő-testület által elfogadott munkatervet írásban meg kell küldeni:
a) az önkormányzati képviselőknek,
b) a munkatervbe felvett napirendi pont előadójának,
c) az előterjesztésért felelősnek,
d) a társadalmi szervezetek, egyesületek, önkormányzati intézmények vezetőinek.
(7) A munkaterv a képviselő-testületi és bizottsági munka tervezésének eszköze, attól indokolt esetben el lehet térni.
(8) A jóváhagyott munkatervet az önkormányzat hivatalos honlapján közzé kell tenni.”

A munkaterv összeállításához javaslat nem érkezett. 
Fenti rendelkezések alapján készült el a 2018. évre vonatkozó munkaterv, melynek kérem az elfogadását.

Répcelak, 2017. december 12.

							Csorba József sk.
							  polgármester

Határozati javaslat:

Nick Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évre vonatkozó munkatervét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

Felelős: Csorba József polgármester
Határidő: azonnal
















































NICK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2018. évi



M U N K A T E R V E






















I.
               

A képviselő-testületi ülés időpontja, napirendje:

Ideje: 2018. január 30.

Helye: Művelődési Ház 


Nick Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének első olvasata 

Előadó: Csorba József 
             polgármester

(írásos előterjesztés)		







Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2018. január 22.









Ideje: 2018. február 13.

Helye: Művelődési Ház


Nick Község Önkormányzata 2018. évi költségvetése

Előadó: Csorba József
             polgármester

(írásos előterjesztés)		




Beszámoló a Sárvár Térsége Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról

Előadó: Gálovics Gábor
               családsegítő

             
(írásos előterjesztés)






Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2018. február 5.



Ideje: 2018. március 27.
         
Helye: Művelődési Ház 

2018. évi közbeszerzési terv 

Előadó: dr. Kiss Julianna
              jegyző

(írásos előterjesztés)


2) Az önkormányzat által támogatott egyesületek beszámolója

Előadó: az egyesületek vezetői

(írásos előterjesztés)




Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2018. március 19.



Ideje: 2018. április 24.
         
Helye: Művelődési Ház 

2016. évi gazdálkodásról szóló beszámoló

Előadó: Csorba József 
             polgármester

(írásos előterjesztés)




Belső ellenőrzés tapasztalatai
   
Előadó: dr. Kiss Julianna
              jegyző

(írásos előterjesztés)





Beszámoló az Önkormányzati Társulások tevékenységéről, a társulási cél megvalósulásáról


Előadó: Csorba József
              polgármester
   
             
(írásos előterjesztés)



Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2018. április 16.



Ideje: 2018. május 29.
       
Helye: Művelődési Ház 


Az adóbevételek alakulása

Előadó: Őri Csaba
              adóügyi ügyintéző

(írásos előterjesztés)




Tájékoztató a védőnői munkáról

Előadó: Takács Márta védőnő

(írásos előterjesztés)



Tájékoztató az idősek helyzetéről

Előadó: Takács-Dani Adrienn
              szociális gondozónő

(írásos előterjesztés)



Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2018. május 21.



Ideje: 2018. június 26.
          
Helye: Művelődési Ház 


Nick község és a Nicki Műgát közbiztonságának helyzete

Előadó: Varga Gyula
              őrsparancsnok
              
(írásos előterjesztés)



Tájékoztató a könyvtár munkájáról

Előadó: Halász Ágnes
               könyvtáros 
              

(írásos előterjesztés)





Az előterjesztés elkészítésének határideje:
                   2018. június 18.




Ideje: 2018. október 30.
          
Helye: Művelődési Ház 


Települési Értéktár Bizottság beszámolója

Előadó: Szabó Ervin
              bizottság elnöke
              
(írásos előterjesztés)





Az előterjesztés elkészítésének határideje:
                   2018. október 22.



Ideje: 2018. november 27.
          
Helye: Művelődési Ház

1)
2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

Előadó: dr. Kiss Julianna
              jegyző

(írásos előterjesztés)



2)
2018. évre vonatkozó szöveges koncepció 

Előadó: Csorba József
             polgármester

(írásos előterjesztés)



3)
Temetkezési helyek megváltási és újra megváltási díjainak felülvizsgálata

Előadó: Sipos-Nagy Anita
              igazgatási ügyintéző

(írásos előterjesztés)

Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2018. november 19.




Ideje: 2018. december 11.
          
Helye: Művelődési Ház

1)
Nick Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi munkaterve

Előadó: Csorba József
              polgármester

(írásos előterjesztés)



2)
Beszámoló a közszolgáltatási tevékenységről

Előadó: közszolgáltatók

(írásos előterjesztés)


3)
Beszámoló a Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról

Előadó: dr. Kiss Julianna
              jegyző

(írásos előterjesztés)






Az előterjesztés elkészítésének határideje: 2018. december 3.
II.

                                     Szervezési feladatok



A költségvetésről szóló rendelet megtárgyalása előtt februárban közmeghallgatást kell tartani.


A képviselő-testületi ülésre szóló meghívókat – az eddigi gyakorlatnak megfelelően – el kell küldeni a TV képújságának.


Nick, 2017. december 12.





			Csorba József  
			polgármester

 

