
KIVONAT

Földeák Községi Önkormányzat Képviselő-testÜletének
a 2022. jú n i us 29-én megtartott rendes, nyílt Ü lésének jegyzőkönyvéből

't 37 t 2022.(V1.29. ) Kt. h.
Tárgy: A képviselőtestÜlet 2022.ll' félévi Munkaterve

HATÁRozAT

Földeák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 44.$-ban foglaltak alapján -figyelemmel az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáről szóló
12l2o19.(Xl.28.) önkormányzati rendelet 12'$.-ára - Foldeák Községi Önkormányzat
2022.Il. féIévl munkatervét _ a melléklet szerint - elfogadja

A képviselő{estÜlet felkéri a polgármestert, hogy az Ülésterv közzétételéről az SZMSZ-
ben foglaltak szerint gondoskodjon.

Errő| értesítést kap:

- Földeák község Polgármestere
Földeák-Óföldeák községek Jegyzője

- SZMSZ-benmeghatározottak

Hajna! Gábor sk.
polgármester

Rákóczi Edit sk.
jegyző
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JÚlius - ülésszünet 
2022' ll' rÉlÉvl MUNKATERVE

Augusztus _ ülésszünet

Szeptember 14.
1.l Zárt. Ülési előterjesztések
2'l Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekrcíl,
tárgya lásokról, vala m int a lejárt határidej ű határozatok végrehajtásárÓl

Előadó: polgármester
3 l ryönkormányzat2022. évi költségvetési rendeletének módosítása

ElőadÓ: polgármester
4'lTa1ékoztató Földeák Községi Önkormányzat2022' évi költségvetése l. félévigazdálkodásáról

Előadó: polgármester
5./ Előterjesztések
6'/ lnterpellációk, kérdések
7./ Egyebek

október 26.
1'l Zárt ülési elcíterjesztések
2'l Polgármesteri tájékoztató azelőző Ülés óta történt fontosabb eseményekről,
tárgyalásokról

Előado: polgármester
3./ Elcíterjesztések
4./ lnterpelláciÓk, kérdések
5./ Egyebek

November 30.
1'l zárt ülési előterjesztések
2-l Polgármesteri tájékoztató azelőző Ülés óta történt fontosabb eseményekrÓl,
tárgyalásokról

Előadó: polgármester
3.|p e77ámol ó a Gyerm ekm osoly Óvod a m u n káj á ról
Előadó: intézményvezető
4.lTqékoztató a Návay Lajos Áftalános lskola munkájáról
El őad ő : i ntézm é nyvezető
5./ Előterjesztések
6./ lnterpelláciÓk, kérdések
7./ Egyebek

December 14.
1'l zárt Ülési előterjesztések
2.t Polgármesteri tájékoztató az előző Ülés óta történt fontosabb eseményekről,
tárgyalásokról, va la m int a lejárt határidej ű határozatok vég rehajtásáról

ElőadÓ: polgármester
3'/ Rendelet{ervezet Földeák Községi Önkormányzat átmeneti gazdálkodásáról

Előadó: polgármester
4./ Előterjesztések
5./ lnterpellációk, kérdések
6./ Egyebek


