Földeák község Polgármesterétől
6922 Földeák Szent L' tér 1.
e-mail :foldeak@foldeak.hu Tel. : 621 524-092

rÖloeÁx KÖzsÉG
PoLGÁRMESTERÉNEK
243t2o2o.{xll. 1 6.) szÁmÚ HATÁRoZATA
Tárgy: A képviselő-testület 2a21.l. féléviMunkaterve

HATÁRozAT
Földeák Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésérőlszóló 47812020. (Xl' 3.) Konn.
rendelete, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolldó egyes törvények
módosításáról szóló 2g11, évi cxxvlll. tiirvény 46.$. {4} bekezdésébenfoglalt
veszélyhelyzetre tekintettel _ a Képviselő_testület hatáskörében eljárva, figyelemmel

Foldeák község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyarország hetyionkormányzatairól
szőló 2011. évi CDfiXlX. törvény 44.$-ban foglaltak alapján - figyelemmel az önkormányzat
Szervezeti és Miiködési Szabályzatáról szőlő 12l2a19.(Xl'28.) önkormányzati rendelet 12.$.ára _ Földeák község Önkormányzata 2021' l. félévimunkatervét - a melléklet szerint elfogadja.

A polgármester az ulésterv közzétételé ről azSZMSZ_ben foglaltak szerint gondoskodik'
Erról értesítéstkap:
- Foldeák kozség Polgármestere
- Földeák_Órotoeat községek Jegyzője
- SZMsZ-ben meghatározottak

Földeák' 2020. december í6'
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Földeák község Polgármest erétől
6922 Faldeák szent L' tér 1 '
e-mail :foldeak@foldeak.hu Tel. : 621 524-092

rÖloeÁrc KÖz$ÉG
onxonruÁNYzATl KÉPvEElŐ-resriilEre
2021 . l. FÉLÉu
MUNKATERVE
Január 28

Földeák-lföldeák

Képvise lő-tgstü letei egytittes

Íi

lése

A Foldeáki Kozos Onkonnányzati Hivatal munkájáról beszámoló
E]Őadr:jegyzr
2.l AFaldeáki Kozös onkormányzati Hivatal2g2a. évifenntartási koltségeinek elszámolása
1./

Etőadi

:

FÖldeák kÖzség Polgármestere
Óra u e a t< közsé g P ol g á rme ste re

3,Í A Foldeáki Kozos Önkormányzati Hivatal Aau. évi fenntartási
meghatá

ro

El@l;

zá*a, a Foldeáki Közos Ö n kormányzati
FÖldeák község Polgármestere
lra a e ar kÖzsé g P o lg á rm e ste re

H

költségeinek
ivatal koltségvetésénekelfogadása

4.l Önkormányzatitársulások fenntartásáhozszúkséges pénzÍigyiíedezet 2020. évi költségek
megosz&ásá nak elszá molása
Előado : F öIdeák község Polgármeste re
lrdu e a t< község Po lg á rm e stere

5'l Önkormányzati társulás fenntartásához sziikséges pénzügyi fedezet 2021. évi költségek
megosztása
EIőadr: Földeák kÖzség Polgármestere
lra a e a x K)zség P o t g á rme stere

6./ Egyebek

Január 27
1

.l Zárt Ülési előterjesáések

2-l Polgármesteri tájéRoztaló az előző ulés óta tortént fontosabb eseményekről, tárgyalásokról

Előadl: polgármester

3.l Társadalmi szervezetek beszámolója az onkormányzat által biztosított támogatási
osszegek felhasználásáról
Előadl : társadalmi szaruszetak vezetői
4. l A}apitv

ElőadÖ

ányok m ű ko désérőlszóló beszá moló
: ku ratiriumok elnokei

5./ Előterjesztések
6./ lnterpelláciok' kérdések
7./ Egyebek

Földeák község Po|gármesterétől
6922 Földeák Szent L' tér 1.
e-mai :foldeak@foldeak. hu Tel. : 621 524-092
I

Február 8

Falugyiilés
Február
1.l

í0

zárt ülési előterjesztések

2.l Polgármesteri tájékoztató az előző ulés óta történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról
Előadl: polgármester
3./ Tájékoztató a polgármester és a bizottságok átruházott hatáskorben hozott dÖntéseiről,
valamint a bizottságok munkájáról
Előadi: polgármester
bizottságok elnakei
áiékozta|ó a 2a2a' évi adóbevéte le k
Előado: polgármester

4 ÍT
.

a la ku

lásá ról

5./ Földeák kozség Önkormányzatának 2a21. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása

KOZM EG H AL LG Ar Ás s A L E GY B E K?TV E
Előado: polgármester
6.l Előterjesztések
7./ lnterpellációk,

kérdések

8./ Egyebek

Március 24
1.l 7áít ülési előterjesztések

2.l Polgármesteri tajékoztató az előző i.ilés óta történt fontosabb eseményekről, tárgyalásokról,
lej á rt h atáridej ű hatá rozato k végrehajtásá ról
Előadl: polgármester

valam int a

3.IElőterjesztések
4./ lnterpellációk, kérdések
5./ Egyebek

Április 28
1

.t Zártülési előterjesztések

2./

Polgármesteri tájékoztató az előző ijlés óta tortént íontosabb eseményekről, tárgyalásokról
Etőado: potgármester

3./ Beszámoló a település közbiztonságának

helyzetéről

Földeák község Polgármesterétöl
6922 Földeák szent L. tér 1.
e-mail :foldeak@foldeak.hu Tel. : 621 524-A92
Előado

: re n d ő rkap

itány

4.l E}őterjeszté$ek
5.l l nterpel láciők, kérdések
6./ Egyebek

Május 26
1.Í zárt ülési

előterjesáések

2.l?olgármesteri taftkaztatő azelőző tllés óta történtfontosabb eseményekrő|,tárgyalá$okról
Előado: polgármester
3.ÍBeszámolo Foldeák kozség onkormányzat2o2a. évi koltségvetésénekvégrehajtásáról, a
2a20. évi zárszámadási rendelet megalkotása
Előadl: paÍgármester
ájékaztató a gye rme kj ó léti és gye
ElÉadl: jegyző, EE3ZI vezetője

4. Í T

rm

ekvédelm i felad atok ellátásáról

5.ÍElőterjesztések

6'l lnterpellációk, kérdések

T.lEgyabek
JÚnius 23
1

.Í zártülési előterjesztések

2,Í Polgármesteri tillékoztató az előzó ulés ota töÉént fontosabb események ről, tárgyalásokról,
va la m nt a lej á rt h atá rid ej ű határ ozatak vég rehajtásá ró l
i

Előado: polEéirmester

3./ Előterjesztések

4./ lnterpelláeiók, kérdések

5.1Egyebek

