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Földeák község Polgármesterétől

Üi.sz.: Földeák/
tii: TorOf Krisztina

,2024.
Előterjesztés

Tárgy: A képviselőtestület
2021. l. félévi Munkaterve

Földeák

Fötdeák Község Potgármestere a veszélyheÍ1zet kihirdetésérölszóló 478l2o2a.(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_testiilet hatáskörében eljárva, figyelemmel
Földeák község onkormányzat Képüselö_testülete Szervezeti és Miiködési
Szabályzatáról szólő 12l2a19.(xl.28.) önkormányzati rendelet í2.$. (2} bekezdése
értelmében a 202í. l. félévi ülésterv összeállítása mindazon témakörök figyelembe
vételéveltörtént, melyek napirendre tíizésérőljogszabály, Vagy az SZMSZ rendelkezik.

' HATÁRozATl JAVASLAT

Földeák Község Polgármestere a veszélyhelpet kihirdetéséről szóló 478l2o2a. (X. 3.) Korm.
rendelete, valamint a katasztrófavédelemről és a hozlÁ kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi cxxvlll. törvény 4s.$. (4) bekezdésóben foglalt
veszélyhelyzetre tekintettel _ a Képviseló_testület hatáskörében eliárva, figyelemmel
Földeák község Önkormányzati Képviselő-testtilete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXX|X. törvény 44.$-ban foglaltak alapján
figyelemmel az önkormányzat Szervezeti és Műkodési 9zabályzatáről szóló
12l2019.{Xl.28') onkormányzati rendelet 12.$.-ára _ Földeák község Önkormányzata 2021.
l. félévi munkatervét - a melléklet szerint _elfogadja.

A polgármester az ülésterv közzétételéről az SZMSZ-ben foglaltak szerint gondoskodik.

Erről értesítést kap:_ Földeák község Polgármestere
- Földeák_Ótoneax községek Korjegyzője
- SzMsz_ben meghatározottak

Földeák, 2a2a. december 1 1.

Gábor

É:6922 Földeák, Szent László tér 1.

l:(62) 524-092 
=: 

(62) 524-090 !: foldeak@Íoldeak.hu
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2021, l rÉtÉvl MUttlKATERvE

Január

Földeák-Óföl deák Képvlse ló-testü letel e gffies ü lése

1.l A Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról beszámoló
Előadr: jegyző

2.l AFöldaáki Közös Önkormányzati Hivatal2020. évifenntartásiköltségeínek elszámolása
Előad o : F Öld eá k közsé g P olgárm e ste rc

lro u e a r község P olg á rm e stere

3.l A Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi fenntartási költségeinek
meghatározása, a Földeáki Közos Önkormányzati H ivatal költségvetésének elfogadásá

Előadr: Földeák község Polgármestere
lrdueat< kÖzség Polgármederc

4.t Önkormányzati társulások tennlartásához szí,lkséges pénzŰgyi Íedezal 2a2a. évi
költségek megosáásána k elszámolása

Etőadl : Föld eák kÖzség Polgá rmestere
Óru ru ea * község P ol g á rme stere

5./ Önkormányzati társulás fenntartásához szükséges pénzrigyi fedezet 2021. évi költségek
megosáása

ElőadÓ: Földeák község Polgármestere
Óraueát< kozség Polgármestere

6./ Egyebek

Január

1 .l zár1 tilési előterjesztések

2.l Polgármesteri tájékoztaló az előző rjlés óta történt fontosabb eseményekrő|,
tárgyalásokról

Előadl: polgármester

3.l Társadalmi szervezetek beszámolója az önkormányzat által biztosÍtott támogatási
összegek felhasználásáról

Előadr: ffi rsadalmi szeruezetek vezetői

4.l AlapíN ányok m űködéseről szóló beszámoló
Elő ad Ö : ku ratlri u m ok e l nÖke i

5./ Előterjesztések

6.l lnterpellációk' kérdések

T.lEgyebak

Február

Falugyűlós



Február

1 .I zá|t ülési előterjesáések

2.l Polgármesteri tájékoáató az előző Ülés óta történt fontosabb eseményekről,
tárgyalásokról

Előadó: polgármester

3./ Tájékoztató a polgármester és a bizottságok átruházott hatáskörben hozott dÖntéseiről,
valamint a bizottságok munkájáról

Előadl: polgármester
bizoftságok elnökei

4.l Tájékoáató a 2020. éviadóbevételek alakulásáról
Előadl: polgármester

5.l Földeák község Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló rendetet
megalkotása

KözM EG H ALLG AT Á ssÁ t EG yB EKÖTv E
Előadl: polgármester

6./ Előterjesáések

7./ lnterpellációk, kérdések

8./ Egyebek

Március

1 .l zár1 ülési előterjesáések

2.t Polgármesteri tájékoáató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről,
tárg yalásokró l, vala m int a lej á rt h atá rid ej ű határozatok vég reh aj tásá ról

Előadl: polgármester

3./Előterjesáések

4'l lnterpellációk, kérdések

5./ Egyebek

Április

1 .I záÍt ülési előterjesáések

2.l Polgármesteri tájékoáató az előző ülés óta történt. fontosabb eseményekről,
tárgyalásokról

E!őpdQ: polgármester

3'l Beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről
ElőadÓ : re ndőrkapitány

4./ Előterjesztések

5./ lnterpellációk, kérdések

6./ Egyebek



Május

1 .l záÍt ülési előterjesztések

2.l Polgármesteri tájékoztató az előzö ülés óta történt fontosabb eseményekről,
tiárgyalásokról

Előadl: polgármester

3./ Besámoló Földeák község Önkormányzat202o. évi költségvetésének végrehajtásáról, a
2o2a . évi zárszámadási rendelet mega lkotása

Elöadl: polgármester

a . l T ájékoztató a gyermekjóléti és gyermekvédelm i felad atok ellátá sáról
Előadr: jegyzö, EEszl vezetője

5./Előterjesáések

6./ lnterpellációk' kérdések

T.lEgyebak

Június

1 .l zárt tilési előterjesáések

2.l Polgármesteri tá1ékoztató az előző iilés óta történt fontosabb eseményekről,
tá rgya lá sokró l, va la m ínt a lej á rt h atá rid ej iÍ határozatok vé g reh ajtasáról

Előadl: polgármester

3./ Előterjesáések

4. t lnÍerpellációk, kérdések

5./ Egyebek


