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 Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Szervezeti és Működési Szabályzat 12.§.-a rendelkezik a munkatervről. A melléklet 
szerinti javaslat tartalmazza a 2010. évi képviselő-testületi tervezett üléseket és a 
tárgyalandó témaköröket. Természetesen a valóságos napirendek eltérhetnek a 
munkatervtől, de a főbb, és kötelező feladatokat tartalmazza az előterjesztés. A 
munkaterv éves szinten tartalmazza a tervezett témaköröket, függetlenül attól, hogy 
2010 októberében helyhatósági választások lesznek. 2010. január hónapban nincs 
javaslat soros ülésre, hiszen február 15.-ig tárgyalni kell a költségvetésről. 
Ugyancsak nincs tervezve július hónapra a nyári szabadságok miatt, valamint 
szeptember hónapra a közelgő választások miatt. Fontos megjegyezni, hogy 
amennyiben a Köztársasági elnök a választásokat október második felére írja ki, úgy 
valószínű, hogy szeptember végén szükséges testületi ülést tartani. A terv csak a 
soros üléseket tartalmazza, így evidens, hogy lehetnek rendkívüli ülések is.  
 

A fentiekre figyelemmel javasolom az alábbi határozati javaslat elfogadását: 
 
Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
2010. évi munkatervet a melléklet szerint fogadja el. 
Felelős: Fülöp János polgármester 
Határidő: folyamatos 2010.december 31. 

 
A határozatról értesül: 
 Szociális ügyintézők 
 Pénzügyi ügyintézők 
 Műszaki ügyintéző 
 Adóügyi ügyintéző 
 ÁMK igazgató 



 Teleház-könyvtáros 
 Művelődésszervező 
 Pénzügyi Bizottság elnöke 
 KOIS Bizottság elnöke 
 Szociális Bizottság elnöke 

 
Őcsény, 2009. december 2. 
 

Pollák Csaba 
jegyző 
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Őcsény Község Önkormányzata 

 
2010. évi munkaterve 

 



 I. Bevezetés                                  
 
Február 
 

− 2009. évi költségvetési rendelet módosítása 
− 2010. évi költségvetési rendelt megalkotása 
− Szociális rendelet módosítása 
− Közfoglalkoztatási terv 
− Szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása 

 
Március 
 

− Étkezési térítési díjak megállapítása 
− Zárszámadási rendelt megalkotása 
− Közbeszerzési terv 

 
Április 
 

− Beszámoló a rendőrség munkájáról 
− Beszámoló a Szekszárdi Kistérség munkájáról 
− Tájékoztató a falugazdász tevékenységéről 
− Közmeghallgatás 

 
Május 
 

− Tájékoztató Őcsény Község munkaerő-piaci helyzetéről 
− Családsegítő Központ beszámolója 
− Gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok végrehajtásáról szóló beszámoló 
− ÁMK igazgatójának beszámolója a 2010/2011 tanévre való felkészülésről  
− Gyermekjóléti Központ beszámolója 

 
Június 
 

− Beszámoló az orvosi ügyeleti társulás 2009. évi munkájáról 
− Beszámoló az egészségügyi ellátásról 
− Helyi Választási Bizottság és a Kisebbségi Szavazatszámláló Bizottság 

tagjainak megválasztása 
 
Augusztus 
 

− 2009/2010 tanévről beszámoló 
− I. féléves költségvetési beszámoló 
− Beszámoló a Szekszárdi Kistérség munkájáról 
− Beszámoló a bizottságok négy éves munkájáról 

 
Október 
 

− Beszámoló a Könyvtár-Teleház munkájáról 
− Beszámoló a Közösségi Ház munkájáról 



November 
 

− Beszámoló a III. n. éves költségvetésről  
− 2011. évi költségvetési koncepció elfogadása 
− Ármegállapító rendeletek és határozatok módosítása  
− Belső ellenőrzési terv jóváhagyása 
− ÁMK igazgatói pályázat kiírása 
 

December 
 

- vízdíj szennyvízdíj megállapítása 
- Hulladékszállítási díj meghatározása 
- Beszámoló az Őcsény-Sárpilis Iskola Fenntartási Társulás munkájáról 
- 2011 évi munkaterv 
- Adótevékenységről beszámoló 
− Teljesítmény követelmények alapját képező célok meghatározása 

 
 

II. Testületi ülések 
 

1.) február 
 
- 2009. évi költségvetési rendelet módosítása 

Előadó: Polgármester, Pénzügyi Bizottság elnöke 
Előterjesztés összeállításában részt vesz: 
      - Pénzügyi Bizottság 
      - Jegyző 
      - ÁMK igazgató 
      - Polgármesteri Hivatal pénzügyi ügyintézői 

 
- 2010. évi költségvetési rendelet megalkotása 

Előadó: Polgármester, Pénzügyi Bizottság elnöke 
Előterjesztés összeállításában részt vesz: 
      - Pénzügyi Bizottság 
      - Jegyző 
      - ÁMK igazgató 
      - Polgármesteri Hivatal pénzügyi ügyintézői 
 

-Szociális rendelet módosítása 
      Előadó: Jegyző 

 Előterjesztés összeállításában részt vesz: 
      - Jegyző 
      - Szociális Bizottság 

  -  Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézői 
 
- Közfoglalkoztatási terv 
 Előadó: Polgármester 
 Előterjesztés összeállításában részt vesz: 

- Jegyző 
- Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézői 



 
- Szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása 
      Előadó: Jegyző     
 
3.) március 
 
- Étkezési térítési díjak megállapítása 
      Előadó: Polgármester 

Előterjesztés összeállításában részt vesz: 
      - Jegyző 
      - ÁMK igazgató 

- Szociális Bizottság 
      - Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézői 

 
- 2009. évi zárszámadás  
      Előadó: Polgármester, Pénzügyi Bizottság elnöke 

Előterjesztés összeállításában részt vesz: 
      - Pénzügyi Bizottság 
      - Jegyző 
      - ÁMK igazgató 
      - Polgármesteri Hivatal pénzügyi ügyintézői 
 

- Közbeszerzési terv 
 Előadó: Polgármester 
 Előterjesztésben részt vesz: 

- Jegyző 
      - ÁMK igazgató 

      - Polgármesteri Hivatal műszaki ügyintéző 
 

4.) április 
 
- Tájékoztató a rendőrség munkájáról 
    Előadó: Szekszárdi Városi Rendőrkapitány, Körzeti Megbízott 
 
- Beszámoló a Szekszárdi Kistérség munkájáról  

Előadó: Polgármester  
 
- Tájékoztató a falugazdász tevékenységéről  
Előadó: Mezőgazdasági Hivatal, Falugazdász  
 
- Közmeghallgatás 

 
5.) május 
 
- Tájékoztató Őcsény Község munkaerő-piaci helyzetéről 

Előadó: Munkaügyi Központ vezetője 
 

- Családsegítő Központ beszámolója 
Előadó: Családsegítő Központ vezetője 

 



 
- Gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok végrehajtásáról szóló beszámoló 

Előadó: Jegyző 
Előterjesztés összeállításában részt vesz: szociális ügyintézők 
 

- ÁMK igazgatójának beszámolója a 2010/2011 tanévre való felkészülésről  
Előadó: ÁMK igazgató 
Előterjesztés összeállításában részt vesz: ÁMK igazgató 

 
- Gyermekjóléti Központ beszámolója  

Előadó: Gyermekjóléti Központ vezetője 
 
6.) június 

 
- Beszámoló az orvosi ügyeleti társulás 2009. évi munkájáról 

Előadó: Központi Orvosi Ügyeleti Társulás Vezetője 
 

- Beszámoló egészségügyi alapellátás általános helyzetéről 
     Előadó: Háziorvos, Házi Gyermekorvos, Fogorvos, Védőnő 
 
− Helyi Választási Bizottság és a Kisebbségi Szavazatszámláló Bizottság tagjainak 

megválasztása 
     Előadó: Jegyző     
 
 
7.) augusztus 
 
ÁMK igazgatójának beszámolója a 2009/2010 tanévről  

Előadó: ÁMK igazgató 
Előterjesztés összeállításában részt vesz: ÁMK igazgató 

 
- I. féléves költségvetési beszámoló 
      Előadó: Polgármester, Pénzügyi Bizottság elnöke 

Előterjesztés összeállításában részt vesz: 
      - Pénzügyi Bizottság 
      - Jegyző 
      - ÁMK igazgató 
      - Polgármesteri Hivatal pénzügyi ügyintézői 

 
- Beszámoló a Szekszárdi Kistérség Munkájáról 
       Előadó: Polgármester 
− Beszámoló a bizottságok négy éves munkájáról 

Előadó: Bizottságok elnökei 
 
8.) október 
 
Alakuló ülés 
 
- Beszámoló a Teleház, Könyvtár munkájáról 
      Előadó: ÁMK igazgató, Teleház, Könyvtár vezető 



 
- Beszámoló a Közösségi Ház működéséről, a település kulturális életéről 
      Előadó: ÁMK igazgató, Közösségi Ház művelődés szervezője 
 
9.) november 
 
- III. n. éves költségvetési beszámoló 
      Előadó: Polgármester, Pénzügyi Bizottság elnöke 

Előterjesztés összeállításában részt vesz: 
      - Pénzügyi Bizottság 
      - Jegyző 
      - ÁMK igazgató 
      - Polgármesteri Hivatal pénzügyi ügyintézői 

 
- 2011. évi költségvetési koncepció 
    Előadó: Polgármester, Pénzügyi Bizottság elnöke  
    Előterjesztés összeállításában részt vesz: 

      - Pénzügyi Bizottság 
      - Jegyző 
      - ÁMK igazgató 
      - Polgármesteri Hivatal pénzügyi ügyintézői 

 
- Ármegállapító rendeletek, és határozatok felülvizsgálata (temetőrendelet, 

vagyonrendelet, helyi adó, környezetvédelmi rendelet). 
      Előadó: Polgármester, Jegyző 

Előterjesztés összeállításában részt vesz::  
- Pénzügyi Bizottság 

      - Jegyző 
      - ÁMK igazgató 
      - Polgármesteri Hivatal pénzügyi ügyintézői 
 

- Belső ellenőrzési terv jóváhagyása 
Előadó: Polgármester, Jegyző 
Előterjesztés összeállításában részt vesz: 

- Pénzügyi Bizottság 
      - Jegyző 
      - ÁMK igazgató 
      - Polgármesteri Hivatal pénzügyi ügyintézői 

 
- ÁMK igazgatói pályázat kiírása 
     Előadó: Polgármester 

Előterjesztés összeállításában részt vesz: 
- KOIS Bizottság 

      - Jegyző 
       
10.) december 
 
- Víz és szennyvíz díjainak megállapítása 
      Előadó: Polgármester 
 



- Hulladékszállítási díj mértékének megállapítása 
     Előadó: Polgármester. 
 
- Beszámoló az Őcsény-Sárpilis Iskola Fenntartási Társulás munkájáról 

Előadó: Polgármester 
Előterjesztés összeállításában részt vesz: 

- Pénzügyi Bizottság 
      - KOIS Bizottság 

      - ÁMK Igazgató 
 
- 2011. évi munkaterv összeállítása 

Előadó: Polgármester 
Előterjesztés összeállításában részt vesz: 
      - Pénzügyi Bizottság 
      - KOIS Bizottság 
      - Szociális Bizottság 
      - Civil szervezetek 

 
- Beszámoló az adóhatósági tevékenységről 
      Előadó: Jegyző 

Előterjesztés összeállításában részt vesz: 
- Polgármesteri Hivatal adóügyi ügyintézője. 

 
- Teljesítmény követelmények alapját képező célok meghatározása 
      Előadó: Jegyző 
      Előterjesztés összeállításában részt vesz: 

      - Jegyző 
      - Polgármesteri Hivatal ügyintézői 

 
Az előterjesztéseket a testületi ülést megelőző 8 munkanappal kell a Polgármesteri 
Hivatalhoz eljuttatni. 
A testületi előterjesztéseket – sürgős és indokolt eseteket kivéve – az ülést megelőző 
5. munkanapon kell legkésőbb kipostázni. 
 
 

III. Egyéb szervezési feladatok 
 

a. Közmeghallgatást a képviselő-testület a zárszámadást követően tart 
április hónapban. 

b. Társadalmi ünnepeket, rendezvényeket a rendezvénynaptárnak 
megfelelően tartja az önkormányzat. A rendezvénynaptár az 
önkormányzat 2010. évi munkatervének szerves részét képezi. 

 
  

 


