Pér Község Önkormányzata Képviselő-testülete
9099 Pér, Szent Imre u. 1.
Tel: (96) 559-230
Fax: (96) 559-239

PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK
12/2013. (II. 14.) számú
határozata
Pér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. évi munkatervéről
Az ülés tervezett időpontja: 2013. március 19.
Az ülés helye: Kultúrotthon házasságkötő terme
Az ülés tervezett napirendje:
1. Beszámoló Pér Község Önkormányzatának aktuális pénzügyi helyzetéről
Előadó: polgármester
2. Tájékoztató a 2013. évre áthúzódó kötelezettségvállalásokról
Előadó: polgármester
3. Pér Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezet 2. fordulós
tárgyalása
Előadó: polgármester
Indokolás: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2) bekezdése szerint:
„A jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi
költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a
képviselő-testületnek.”
4. Előirányzatok átcsoportosítása
költségvetésében – szükség szerint
Előadó: polgármester

Pér

Község

Önkormányzatának

2012.

5. 2013. évi közbeszerzési terv meghatározása
Előadó: polgármester
6. Egyebek
Zárt ülésen:
Önkormányzati hatósági ügyek
Előterjesztő: polgármester

Az ülés tervezett időpontja: 2013. április 16.
Az ülés helye: Kultúrotthon házasságkötő terme
Az ülés tervezett napirendje:
1. Közrend, közbiztonság a településen, településbiztonsági kérdések megvitatása
Előadó: Pannonhalma Rendőrőrs vezetője
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2. Beszámoló Pér Község Önkormányzatának aktuális pénzügyi helyzetéről
Előadó: polgármester
3. Beszámoló Pér Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról
(zárszámadás)
Előadó: polgármester
Indokolás: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdése alapján:
„A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet
követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A képviselő-testület a
zárszámadásról rendeletet alkot.”
4. Koncepció megállapítása az önkormányzat 2014. évi költségvetése elkészítéséhez
Előadó: polgármester
Indokolás: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (1) bekezdése alapján:
„A jegyző, főjegyző, körjegyző, megyei főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) által
elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester április 30-áig
nyújtja be a képviselő-testületnek.”
5. Éves ellenőrzési jelentés a 2012. évben elvégzett belső ellenőrzés eredményéről Előadó:
polgármester
6. Döntés az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő települési
önkormányzatok 2013. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
Előadó: polgármester
7. Petőfi Sándor Művelődési Ház 2013. évi közművelődési munkatervének jóváhagyása
Előadó: közművelődési szakember
8. Beszámoló a Barátság Polgárőr Egyesület működéséről, a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről
Előadó: a Barátság Polgárőr Egyesület elnöke
9. Beszámoló az Öveges József Általános Iskola 2012. évi működéséről
Előadó: iskolaigazgató
10. Beszámoló a Vadvirág Óvoda 2012. évi működéséről
Előadó: óvodavezető
11. Egyebek
Zárt ülésen:
Önkormányzati hatósági ügyek
Előterjesztő: polgármester

Az ülés tervezett időpontja: 2013. május 21.
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Az ülés helye: Kultúrotthon házasságkötő terme
Az ülés tervezett napirendje:
1. Beszámoló Pér Község Önkormányzatának aktuális pénzügyi helyzetéről
Előadó: polgármester
2. Döntés a településrendezési terv módosításáról
Előadó: polgármester
Indokolás: A péri 034/1-034/8 helyrajzi szám alatt felvett mezőgazdasági övezeti besorolású
területek kereskedelmi-szolgáltató területi felhasználásra történő módosítása.
3. Beszámoló Pér Község Önkormányzat szociális ellátásairól
Előadó: polgármester
Indokolás: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
4. Beszámoló Pér Község Önkormányzat gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatainak
ellátásról
Előadó: családgondozó
Indokolás: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI
törvény 96.§ (6) bekezdés: „A települési önkormányzat és az állam fenntartói feladatainak
ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig - a külön jogszabályban meghatározott
tartalommal - átfogó értékelést készít. Az értékelést - települési önkormányzat esetén a
képviselő-testület általi megtárgyalást követően - meg kell küldeni a gyámhatóságnak.”
5. Tájékoztató a település közegészségügyi és állategészségügyi helyzetéről
Előadó: háziorvos, fogorvos, állatorvos, védőnő
6. Egyebek
Zárt ülésen:
Önkormányzati hatósági ügyek
Előterjesztő: polgármester

Az ülés tervezett időpontja: 2013. június 18.
Az ülés helye: Kultúrotthon házasságkötő terme
Az ülés tervezett napirendje:
1.

Beszámoló Pér Község Önkormányzatának aktuális pénzügyi helyzetéről
Előadó: polgármester

2. Tájékoztató a labdarúgó egyesületek működéséről, bajnoksági eredményeiről, közeljövő
feladatairól, pénzügyi lehetőségekről
Előadó: egyesületek elnökei
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3.

Idősellátás, gondozás a településen, jövőkép, feladatok meghatározása
Előadó: polgármester

4.

Egyebek

Zárt ülésen:
Önkormányzati hatósági ügyek
Előterjesztő: polgármester
2013. július, augusztus – nyári ülés – képviselő-testületi ülés szükség szerint.

Az ülés tervezett időpontja: 2013. szeptember 10.
Az ülés helye: Kultúrotthon házasságkötő terme
Az ülés tervezett napirendje:
1. Beszámoló Pér Község Önkormányzatának aktuális pénzügyi helyzetéről
Előadó: polgármester
2. Beszámoló Pér Község Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről
Előadó: polgármester
Indokolás: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése szerint:
„A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember
15-éig, háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban
tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat
költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.”
3. Előirányzatok átcsoportosítása Pér
költségvetésében – szükség szerint
Előadó: polgármester

Község

Önkormányzatának

2013.

évi

4. Döntés az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő települési
önkormányzatok 2013. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
Előadó: polgármester
5. Pér Község Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervének megalkotása
Előadó: jegyző
6. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi
fordulójához történő csatlakozás
Előadó: polgármester
Indokolás: A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes
térítésekről szóló 51/2007.(III. 26.) Korm. rendelet 18.§ (4) bekezdése alapján az
önkormányzatok évente csatlakozhatnak az Ösztöndíjrendszerhez.
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7. Egyebek
Zárt ülésen:
Önkormányzati hatósági ügyek
Előterjesztő: polgármester
Az ülés tervezett időpontja: 2013. október 15.
Az ülés helye: Kultúrotthon nagyterme
Az ülés tervezett napirendje:
1. Tájékoztató a közmeghallgatáson felvetett problémákra tett intézkedésekről
Előadó: polgármester
2. Közmeghallgatás

Az ülés tervezett időpontja: 2013. október 16.
Az ülés helye: Mindszentpusztai faluház
Az ülés tervezett napirendje:
1. Tájékoztató a közmeghallgatáson felvetett problémákra tett intézkedésekről
Előadó: polgármester
2. Közmeghallgatás

Az ülés tervezett időpontja: 2013. november 19.
Az ülés helye: Kultúrotthon házasságkötő terme
Az ülés tervezett napirendje:
1. Beszámoló Pér Község Önkormányzatának aktuális pénzügyi helyzetéről
Előadó: polgármester
2. Tájékoztató Pér Község Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának háromnegyed éves
teljesítéséről
Előadó: polgármester
Indokolás: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése szerint:
„A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember
15-éig, háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban
tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat
költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.”
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3. Előirányzatok átcsoportosítása
költségvetésében – szükség szerint
Előadó: polgármester

Pér

Község

Önkormányzatának

2013.

évi

4. Előterjesztés helyi adórendeletek felülvizsgálatára
Előadó: jegyző
5. Egyebek
Zárt ülésen:
1. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi
fordulójának elbírálása
Előadó: polgármester
2. Önkormányzati hatósági ügyek
Előterjesztő: polgármester

Az ülés tervezett időpontja: 2013. december 17.
Az ülés helye: Kultúrotthon házasságkötő terme
Az ülés tervezett napirendje:
1. Beszámoló Pér Község Önkormányzatának aktuális pénzügyi helyzetéről
Előadó: polgármester
2. Beszámoló a polgármesteri hivatal működéséről
Előadó: jegyző
Indokolás: Pér Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2011.
(IV.20.) számú rendelet 35. § (1) bekezdésének d) pontja szerint a hivatal vezetője a jegyző,
aki beszámol a képviselőtestületnek a hivatal munkájáról, az ügyintézésről.
3. Az önkormányzat 2014. évi munkatervének megalkotása
Előadó: jegyző
Indokolás: Pér Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2011.
(IV.20.) számú rendelet 5.§ (5) bekezdése alapján: Pér Község Önkormányzata Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 6/2010. (IV.17.) számú rendelet 15. § (5) bekezdése alapján a
„képviselő-testület munkatervét a tárgyévet megelőző év december hó végéig állapítja meg.”
4. Előirányzatok átcsoportosítása
költségvetésében – szükség szerint
Előadó: polgármester

Pér

Község

5. Egyebek
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Zárt ülésen:
Önkormányzati hatósági ügyek
Előterjesztő: polgármester

I. Pér Község Önkormányzati Képviselő-testülete üléseit keddi napokon tartja. A képviselőtestületi
ülések konkrét időpontját tagjai ismert elfoglaltsága, és a napirendre kerülő témák előkészítésének idő
és információigénye határozzák meg. Az ülések időpontja nyári időszámítás szerint 18.00 óra, téli
időszámítás szerint 17.00 óra.
Valamennyi testületi ülésen sor kerül a napirendi pontok tárgyalása előtt
- a polgármester tájékoztatója a képviselőtestület lejárt határidejű határozatainak
végrehajtásáról, az előző ülés óta végzett munkáról, aktuális feladatokról című előterjesztés
megtárgyalására.
II. A képviselők fogadóórája
A képviselők havonta – minden hónap 1. hétfőjén 17.00-18.00 óráig – fogadóórát tartanak.
Fogadóóra helye – minden hónap 1. hétfőjén 17.00-18.00 óráig:
Pér- Polgármesteri Hivatal
Mindszentpuszta - Mindszentpusztai faluház
Pér, 2013. február 14.

Herold Ádám
polgármester

Dr. Slánicz Katalin
körjegyző
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