
Kunmadaras Nagyközség Önko rmányzat
Képvis elő-testületének

2015. évi
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A munkaterv célja:

- meghatároznt a legfontosabb feladatoknak az éves végrehajtását, melyet a Képviselő-
testület a nagyközség fejlődése, gondjainak feltarása érdekében előirányzott,

- biztosítani a polgtármesteri hivatal és az önkormanyzat intézményei folyamatos t

munkavé gz ését, a b e számolási é s táj éko ztatási tevékenys é get,

- a választőpolgfuok tájékoztatása a törvényi előírások és az önkormányzat álta|
fontosnak ítélt kérdésekről és döntésekről. 

i

A képviselő-testületi ülések rendje:

A képviselő-teshilet soros üléseit minden hónap utolsó csütörtökjén, délután 14.00 órai
kezdettel tartja. Ez aIőI kivételt képez az augusztusi ülés, melyet augusztus 15-ig kell
megtartani, tekintettel a tanév előkészítésére.

I.

Ár,r,q.LÁNoS FELADATOK

A képviselő-testület minden ülésén:

- a polgármester tájékoztatást ad a képviselő-testület két ülése közötti időszakban tett
intézkedésekről, fontosabb eseményekről,

- a jegyző tájékoztatást ad az önkormányzat feladat- és hatáskörét érintő jogszabalyi
változásokról, új j ogszabályokról,

- az önkormányzatbízottságaitájékoztatást adnak üléseiken végzettmunkájukról,, a képviselők a képviselő-testiilet ülésén a polgármestertől, alpolgármestertől,
jegyzőtől, abizottságok elnökeitől önkormrányzati ügyekben felvilágosítást kérhetnek, l
amelyre az ülésen vagy legkésőbb 15 napon belül írásban érdemi válasú.kell adni, ,;l'

- a végrehajtásért felelősök a lqáít határidejű határozatok végrehajtásráról a
tár gyhőnapot követő hónap soro s ülésé n táj ékoztatást adnak,

- a képviselő-testület soros ülésén tájékortaást kap a polgármesteri hivataltól a
p ály azati lehető s é gekről,

- a polgármester vagy az önkormányzat által megbízott igyvéd tájékoúatást ad a
folyamatban lévő peres ügyekről.



il.
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1. ülés

Január hónap

I.1Beszámoló a József Attila MűvelődésiHáz,Nagyközségi Könyr,tar és Kossuth Haz2014.
évi közművelődési feladatairól

El őterj e szt ő : intézményv ezető
Előkészítésben résá vesz: polgármester

2.1 Előterlesztés a József Attila Múvelődési Htz, Nagyközségi Könfiár és Kossuth Ház
20I 5. évi munkatervéről

Előterj esztő : intézményv ezető
Előkészítésben részt vesz: polgármester

3./ Előterjesáés a 2015. évi költségvetési rendelet-tewezetrőI
Előterj esztő : polgármester
Előkészítésbenrésztvesz: jegyző

gazdálkodási csoport
bizottságok
intézményvezetők

4.1 Tájékoztató a Kunmadarasi Roma Nemzetiségi Önkormrányzat2}t4. évi tevékenységéről
Előterjesztő: RNÖ elnöke

5./ Előterj esztés Díszp olgári cím adomány ozásárőI
Előterj esztő : polgármester
Előkészítésben résá vesz: jegyző

bizottságok

2. ülés

Februárhónap i

1.1 Gazdasági program elfogadása
Előterj esztő : polgármester

2.1 Kllnrrndaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési !
Szabályzataről szŐIő - többször módosított - 3l20I1.(IV.1.) rendelete felülvizsgál atáről

Előterj esáő : polgármester
Előkészítésbenrésztvesz: jegyző

Bizottságok



3.1 Az egYes anyagi és természetbeni szociális ellátásokról, a személyes gondoskodást nffitó
ellátásokról és azok igénybevételéről szőlő többször módosított 5/2004.(N.b.)
önkormányzati rendelet felülvizsgál atarőI

Előterjesztő: jegyző
Előkészítésben részt v esz: bizottságok

Igazgatási csoport
Gazdálkodási csoport

4./ Madarasi Kenyér Kft. 20l5. évi üzletltervének elfogadása
Előterj esztő : ügyvezet ő ígazgatő

5 . l Madarasi kenyér kft . ügyve zető igazgatői pály azattínak kiírása
Előterjesáő: jegyző

3. ülés

Március hónap

KÖzmeghallgatással egybekÖtÖtt Képviselő-testüteti ülés a József Attila Művelődési
IJázban

1.1 Beszámoló Kunmadaras nagyközség közbiztons ágarőI
ElőterjesZő: Karcagi Rendőrkap itarryság v ezetője
Előkészítésben résá vesz: polgármester

2-/Beszátmoló Krrnmadaras NagyközségPolgarőrségének 2014. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Polgárőr Egyesület elnöke

3,1 Tájékoáató Kunmadaras Nagyközség Önkorményzata és intézményei által benyujtott ,

p áIy azatol<ról é s tervezett fej le szté sekrő l
Előterj esztő : polgármester
Előkészítésben résá v esz gazdálkodási csoport

4.1 T ájékoúató kunmadaras Nagyk özségtelepülésrendezési tervéről
Előterj esztő : polgármester

4. 
_ 

ülés

Április hónap 
5'

1,/ Kunmadaras NagYkÖzség Önkormányzaténak 20t4. évi költségvetési zárszámadásának
j óvahagyás a, pénzmaradvány elszámolása

Előterj esáő : polgármester
Előkészítésben részt vesz: jegyző

gazdálkodási csoport
bizottságok



2.1 Beszámolő az önkormány zat belső ellenőrzési tevékenységéről
Előterj esztő : polgármester
Előkészítésben résá vesz: jegyző

belső ellenőr

3.1 Beszétmoló a Madarasi Településellátó, Beruháző és Szolgáltató Szewezet 2014. évi
munkájáról

El őterj e szt ő : intézményv ezető

4. l Madar asi Kenyér Kft . 20 1 4. évi mérle gbe számo lój ának elfo gadása
Előterj esztő : ügyvezető ígazgatő

6. ülés

Május hónap

Ünnepi megemlókezés a Redem ptio 27 0. évfordulója alkalmából

I . l B eszátmolő az önkormány zat adőigyi tevékenys ég& ől
Előterjesztő: jegyző
Előkészítésben részt vesz: jegyző

gazdáIkodási csoport

2.1 leleníés a helyi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáről, melynek keretén
belül értékelésre kerülnek a gyánthatősági, gyermekjóléti és gyermekvódelmi feladatok 2014.
évre vonatkozőan

Előterjesáő: jegyző
Előkészítésben részt vesz: Járási Gyámhivatal

Gyermekj óléti Szol gálat
Védőnői SzolgáIat

3 . l B eszámoló a S zo ciális Szolgál tatő Központ tevékenységéről
El őterj e szt ő : intézményv ezető

4./ Jelentés a polgármesteri hivatal hatósági tevékenysé gérőI, kiemelten a személyi , térgyí
feltételekről

Előterjesztő jegyző

7. ülés

Augusztus hónap 15. napjáig

1./ Jelentés Kunmadaras Nagyközség Önkorményzat 2OI5. évi költségvetésének I. feléves
végrehajtásráról

Előterj esztő : polgarmester
Előkészítésben részt vesz: jegyző

gazdálkodási csoport



2.1 BeszémolŐ az Összevont Óvodai Intézmény 20I4l20I5. tanévben végzett munkájaról,
személyi, tar gyi feltételekrő l, a 20 I 5 l 201 6. tanévre való felkészülésről

El őterj e sá ő : intézményv ezető

8. ülés

Szeptember hónap

I./Tájékoztatő az önkormányzatrészvételével működő Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás
munkájáról

Előterj esztő : polgármester

2.1 Beszámoló a település tr2védelmi helyzetérőI, a tíizvédelem érdekóben tett
intézkedésekről és az ezzel kapcsolatok feladatokról

Előterj esztő : Karcagi Katasárófavédelmi Kirendeltség Parancsnoka

9. ülés

Október hónap

1.1 Tájékoúató Kunmadaras Nagyközség Önkormányzata 2015. évi költségvetésének III.
negyedévi telj esítéséről

Előterj esztő : polgármester
Előkészítésben résá vesz: jegyző

gazdáIkodási csoport

2.1 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Előterj esáő : polgármester
Előkészítésben résá vesz: jegyző

belső ellenőr
bizottságok

3,1 Beszátmoló a társadalmi és civil szervezetek20!5. évi tevékenységéről
Előterj esztő : polgármester
Előkészítésben résá vesz: tarsadalmi szerve zetek v ezetői

4.1 Tájékoztatő az önkormányzatí tulajdonú részesedéssel működő gazdaságí tarsaság
tevékenységéről

Előterj esáő : ügyvezető ígazgatő



10. ülés

November hónap

1./ A képviselő-testület áItal alkotott díj- és adórendeletek felülvizsgálata
Előterjesztő: jegyző
Előkészítésben részt vesz: gazdálkodási csoport

MTBSZSZ

11. ülés

December hónap

1 ./ A képviselő-testtile t 20 I 6. évi munkatervének meg!fu gy alása
Előterj esztő : polgármester
Előkészítésben résá vesz: jegyző

2.1 Beszátmolő az egészségügyi ellátórendszerről, kiemelten a háziorvosi, fogorvosi,
gyermekorvosi és védőnői szolgálat működéséről

Előterj esztő : polgtírmester
Előkészítésben részt vesz: jegyző

ilI.

Az önkorm ányzat bizottságainak munkatervből adódó feladatai:

A napirend targya szerint illetékes bizotíság előzetesen tárgyalja a képviselő-testiilet elé
terjesáendő anyagot.

Iv.

A polgármesteri hivatal munkatervből adódó feladatai:

A polgármesteri hivatal a testiileti anyagok előkészítésével, a testületi döntések
végrehajtásával és annak ellenőrzésével határidőben biztosítja a munkatervben foglalt
feladatok megvalósítását. A munkatervben meghatiározott előteqesáéseket - azokhatáridőben
történő kézbesítése érdekében - legkésőbb a tervezett képviselő-testiileti ülést megelőző I0.
napig kell a polgármesteri hivatal tiíkarságánleadni.

Felelős: jegyző
igazgatási csoport
gazdáIkodási csoport

Guba Lászlő
polgármester

tn
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vincze Anita
jegyző
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