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E l ő t e r j e s z t é s  

 

Kétpó Község Képviselő-testülete 2015. évi munkatervéről 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület üléseire vonatkozó javaslatot az Szervezeti és Működési Szabályzat előírásainak 

megfelelően készítettük el. A munkatervben szereplő napirendek mellett a gyakorlatnak megfelelően 

természetesen számos más napirendet is közbe kell majd iktatnunk.  

 

A javaslat elkészítésénél az adott időszakban jogszabályokon alapuló napirendek szerepeltetését és a 

testület korábbi elképzelésein alapuló napirendeket vettük figyelembe.  

A munkatervi javaslatba csak a fő napirendi pontok témáit építettük be. Az állandó napirendi pontok, a 

javasolt előterjesztések (tájékoztató, a két – munkaterv szerinti – képviselő-testületi ülés közötti 

időszak fontosabb intézkedéseiről és eseményeiről; előterjesztés a lejárt határidejű képviselő-testületi 

határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről; interpelláció, 

bejelentések) értelemszerűen a soros, nyilvános képviselő-testületi ülések részét képezik. 

 

A hivatkozott 7/2011.(IV.21.) önkormányzati rendelet 13. §-a értelmében előkészítettük és a 

képviselő-testület elé terjesztjük a 2015.  évi munkatervre vonatkozó javaslatunkat. 

 

A fenti szempontok alapján az alábbi javaslatot terjesztem a testület elé: 

Kérem az alábbi határozati javaslat megvitatását és elfogadását: 

 

________/2014.(XII.11.) képviselő-testületi h a t á r o z a t  

 

Kétpó Község Képviselő-testülete 2015. évi munkatervéről 

 

Kétpó Község Képviselő-testülete – Kétpó Község Önkormányzata Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.21.) önkormányzati rendelet 13. §-a alapján – a 2015. évi 

munkatervét a melléklet szerint hagyja jóvá. 

 

1. A jegyző a község honlapján való közzététellel gondoskodjon arról, hogy az elfogadott 

munkaterv a község polgárai számára megismerhető legyen. 

 

Határidő: 2014. december 15. 

Felelős:  dr. Szűcs Attila jegyző 

 

Erről:  

1. Keresztes Péter Pál polgármester, Helyben 

2. dr. Szűcs Attila jegyző, Helyben 

3. Önkormányzati intézmény vezetője, Helyben 

4. Képviselő-testület állandó bizottsága, Helyben 

5. Képviselő-testület tagjai, Helyben 

é r t e s ü l n e k .  

 

 

Kétpó, 2014. december 05. 

 

Keresztes Péter Pál 

polgármester 

 

Törvényességi szempontból ellenőriztem, kifogást nem emelek. 

dr. Szűcs Attila 

jegyző 
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