Garib Ktizs69 0nkorminyzata Polgirmester6t6l
3067 Gartib Pctiifi utca 5.

telefon: 06-32/.168-'185
e-mail: titknrsag/i mltraszolos.hu

Garrb Ktizs6g Onkorminvzata Polpirmesler6nek
I 112020.(Xll. 8.) szimri hat'irozatz
Garrib Ktizs6g Onkorm6nvzata 2021. 6vi munkaterv6re

Az ilet- 6s vagyonbiztons6got veszdlyezteto tdmeges megbetegeddst okoz6 vil6gj6Lrv6ny
kovetkezm6nyeinek clhiritrisa. a magyar 6llarnpolgrirok eg6szs6g6nek 6s dlet6nek megovdsa
iiltal a veszdlyhelyzet kihirdelds6rol sz6l6 478/2020. (XI. 3.)
Korm. rendeletdben elrendelt vesz6lyhelyzetre tekintettel, a katasztr6i'avddelemrcil ds a hozza
kapcsol6d6 egyes torvdnyek m6dost6s6r6l sz616 201 l. 6vi CXXVIII. torvdny 46. Q (4) bekezddsdben
drdekdben a Magyarorsz6g Kormdnya

meghat6rozott jogkoromben eljitrva az aLibbi hatfrozatot hozom:

a 2021. 6vre sz6l6 munkatervdt a melldklet szerinti
tarlalommal rillapitja meg. A polg5rmester felk6ri az drintett napirendek feleloseit. illewe a
t6mik elok6szitds6vel megbizoft felekis<iket. hog.v az onkorm6nyzat ez 6vre sz6l6
munkaprogramja sikeres megval6sit6sa 6rdek6ben a munkatervben foglaltakat tekintsdk

Gar6b Kozs6g Onkorm5nyzata

magukra n6zve ktitelezrinek.

Hatririd6: az eloterjesa6sek jegyz6 rdszdre tdrt6no lead6s6ra: a tervezett iil6s napj6t6l
visszasz6molt 10. napig.
Felelos: napirendek felel6sei, illewe a t6mrik elok6szit6sdvel megbizottak

2.

polg6rmester 6s a jegyzo. a munkaterv hatrilyosulis6t kisdrje figyelemmel, sziiksdg szerint
tegyenek javaslatot annak m6dosit6s6ra, tov6bb6 az el6re nem tervez-het6. ddntdst igdnylo
javaslatokat terjessz6k e16.

A

Hat6ri

:drlelemszerii

Felel6s: polg5rmester
1egyz6

3.

hog-v az munl(atervet az el6teieszt6s6rt felel6sok, tovribb6 a
t6ma elokdszitdsivel megbizottak r6szdre kiildje meg

A potg6rmester felkdri a jegyzot,
Hat6rido: 6rtelemszeni
Felelos: jegyzo

Gar6b, 2020. december 8
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Garrib Ktizs69 6nkormf nyzata Polg:irmester6t6l
3067 Gar:ib, Pet6fi utca 5.
telefon: 06-32/468-485
e-mail: titkarsagi4matraszolos.hu
GARAB KOZSEG POLGARMESTtrRE

JAVASLAT

Garih

Kiizs6g 6nkorminyzata K6pvisel6-testilet6nek
2021. 6vi munkaten'6re

Gar:lb Ktizs69 Onkorm{nvzata Polgirmester6t6l

(lar{h

Pet6fi utca 5.
telefon: 06-32/468-485
e-mail: titk:rrsag/ri matraszolos.hu
-1067

A Magyarorsziig helyi dnkormriny zatair6l

CLXXXIX. trirv6ny 4.1.$
6rtelmdben a helyi 6nkormrinyzatok k6pvise[6-testiiletei, igy Garrih Kcizsdg 0nkormdnyzata
szolS 201 1. 6vi

K6pvisel6-testiilete is - sztiksdg szerint, de - 6vente legal:ibb hat alkalommal t.il6sezik.
A Kdpviselotestti let 2021.6vi munkaterv6nek segits6gdvel nem csupin a k6pvisel6-testiiletnek 6s
hivatalinak lesz tervezhet<jbb az onkorminyzati munka, hanem az - a kdzzdtdteldvel - a polgdrok
sz6m6ra is etlethat6bbe v6lik.
Jelen munkaterv tartalmazza tdbbek k<tzdtt azon napirendi t6miik megtrirgyal6s6t, melyeket az
6nkorminyzati torvdny 6s egydb hatrilyos jogszabrilyok. esetleg a testiilet konibbi drlntdsei el6imak.

)

a lejirt idejii hatdrozatok
vdgrehajtesar6l 6s a kit testiileti iil6s kdzotti tevdkenys6gekr6l, fontosabb esemdnyekr6l sz6l6
j elent6s megtrirgyalas6ra.

>

A tcstiileti iildseken az elfogadott napirendi pontok rnegtdrg-,-aLisa utrin keriil sor a kdpriseloi
bejelentesck. t6jikozlat6k, eg.vdb kdzerdeku bcjelentdsek, kdrdesek, javaslatok megtdteldre.

Minden testiileti iilds 1. napirendi pontja el<in keriil sor

i iosszab:ily ok riltaI kiitelez<ien e16irt nanirendi pontok be6pit6se:
1. A jegyz6 6s a pdnziigyi csoport 6ltal elk6szitett kdlts6gvetdsi
2.
3.
4.
5.
6.
7.

rendelettervezetet
polg6rmester febru6r I5-ig nyrijtja be a k6pvisel6-testiiletnek. (Aht.)
Krizbeszerz6si terv elfogad6sa 6prilis 15-ig. (Kbt.)
Elozo 6vi z6rsz6mad6s elfogadrisa 6prilis 30-ig. (Aht.)
Besz6mol6 a Csal6d 6s Gyermekj6l6ti Szolg6lat miikod6s6rol mrijus 3.1 -ig.
A kolts6gvetdsi gazdSlkodiis I. f6l6ves 6rt6kel6se szeptember 15-ig. (Aht)
A koltsdgvet6si gazd6lkod6s III. negyeddves t5j6kozlat6ja, november 30-ig. (Aht.)
Kozmeg.hallgards. ( MOlv. )

1.

A jegyzo

2.

A

A k6pvisel6-testiilet minden iil6s6n:
t6j6koztat6st ad az tjnkorm6nyzat feladat
vdltoz6sok16l, irj jogszab6lyok16l

-

6s hat6skdr6t drinto

jogszabriLlyi

K6pviselo-testiilet soros til6s6n t:lLjdkoz.tatist kap a Kdzos Onkormdnyzati Hivataltol
piiyfuati lehet6s6gekrol. illewe a tblyamatban l6v5 prily6zatok aktudlis 6llapot6r6l.

Kdpv isel6-testiilet rendes [il6seinek kezd6si idopontja a meghatirozott t'rldslapokon 16.00/17.00 6ra

Fentiek alapj6n a haterozatijavaslatom a kovetkezo:

e

a

Garfb Ktizs69 Onkormrlnyzata Polgfrmester6t6l

Carib

Pet<ifi utca 5.
lghtog: 06-32/168-485
e-mail: titkarsagla matraszolos.hu
3067

I{ATAROZATI .IAVASLAI'
Gar:ib Ktizs6g 6nkorminyzata Polgirmester6nek
2021 . 6vi munkater.l'6re

Az dler 6s vagyonbiztons6got vesz6lyezteto ttimeges megbeteged6st okoz6 vilSgj6rvriny
kdvetkezm6nyeinek elh6ritisa, a magyar iillampolg6rok egdszs6g6nek es 6let6nek meg6v6sa
erdekdben a Magyarorsz6g Korminya

iltal a vesz6lyhelyzet kihirdetdserol sz6l6

41812020.

(Xl.3.)

Korm. rendelet6ben elrendelt veszdlyhelyzetre tekintettel, a katasztr6fav6delemr6l es a hozz6
kapcsol6d6 egyes torv6nyek m6dostasAr6l sz6l6 201 l. 6vi CXXVIIi. torv6ny 46. $ (4) bekezdds6ben
nreghatirozott jogkor<jmben elj6n'a az alibbi hatarozatot hozom:
I

.

Gar6b Krizs6g Onkorminyzata Polg5rmestere a 2021. ivre sz6l6 munkatervdt a mell6klet
szerinti tartalommal 6llapitja meg. A testtilet felk6ri az drintett napirendek feleloseit. illewe a
t6mik el6k6szitds6vel megbizott felel6scjket. hogy a testiilet ez dvre sz6l6 munkaprogramja
sikeres megval6sit6sa 6rdek6ben az munkatervben foglaltakat tekints6k magukra n6zve
kotelezonek-

2.

Hatiirido: az eloterjesztdsek jegyz6 rdsz6re trjrtdn6 leadrisrira: a ter\,/ezett iilds

napj6t61

visszaszimolt I 0. napig.
Felelos: napirendek felel6sei, illetve a tdm6k ekikdszitds6vel megbizottak

3. A kdpviselotesti.ilet

f-elk6ri a polgSrmestert es a jegyzot, hogv az munkaterv hat6lyosulas6t
kiserjdk figyelemmel, sziiksdg szerint tegyenek javaslatot annak m6dosit6sira. tov6bbd az
elore nem tervezheto, dontest igdny16 javaslatokat terjesszdk a testiilet el6.

Hatririd6: 6rtelemszerri
Felel<is: polgSrmester
jegyzo

4.

A lestiilet felkdri ajegyzot- hogy

az munkatervet az eloterjeszt6sdrt felelosok,
e16kdszitds6vel megbizottak r6szdre kiildje meg.

toviibbi a t6ma

Hat6rido: drtelemszeni

Felelos: jegyz6
Gardb. 2020. december 8.
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Garrib Ktizs69 On kormf nvzata Polg:irm ester6t6l
3067 Garrib Pet6fi utca 5.
telefon: 06-32/468-.185
e-mail: titkagsagl,r)matraszolos.hu
A .....i2020.(...........)
hatdrozat melleklete

Garib Ktizs6g Onkorminyzata K6pvisel6-testiilet6nek
2OZl. 6vi munkaterve

t.
2021.

l.

februir

11.

Javaslat a 2020. 6vi krilts6gvet6s m6dositSsira.

Felelos: polgirmester
2. Az 6nkorm6nyzar 202l
Felelos: polg6nr.rester

.6vi kdlts6gvet6s6nek eloterjesa6se. megterg.valiisa

3. Ugyrendi Bizotts6g eJn6kdnek t6j6koztatasa a k6pvisel6k vagyonnyilatkozatival
Felelos: Ugyrendi bizotts6g elncike
4. Egyebek
2.

2021. mrircius 25.
1

.

Az rinkorm6nyzal2021. 6vi krizbeszerz6si terv6nek elfogad6sa
Felelos: polg6rmester

2. Besz6mol6 a Kdztis Onkorm6nyzati Hivatal 2020. 6vi munkri.irir6l
Felel6s:jegyzo
3. Falugondnok beszSmol6ja a 2020. dvben vdgzett munk6jrir6l

Felel6s: falugondnok ( ir6sban )
.1.

Egl"ebek

3

2021.

iprilis

2?.

l.Javaslat az tinkorm6nyzat 2020. 6vi zitrszitmadris6nak megt6rgyal6s6ra. elfogadiis6ra
Fe le

2.

los:

olg6rmester

A szociSlis 6tkeztet6s nyersanyagkoltsdgdnek

ds t6rit6si dijrinak f'eliilvizsg6lata

Felel6s: jegyzo
3. A

hizi segitsdgnyrijtis rinkdlts6geir6l

ds tdrftdsi dij516l sz6lo rendelet

feltlvizs96lata

Felelos:jegyzo
,1.

N6grid Megyei Katasztr6fav6delmi igazgat6siig besz6mol6ja ( ir6sban

)

sz. polgdmesteri

Gardb Ktizs69 Onkorminyzata Polgirmester6t6l
3067 Garib, Pet6fi utca 5.
telefon: 06-32/;168-{85
e-mail: titkarsagi?rmatraszolos.hu
Felelos: polg6rmester
5. A Paszt6i Tiizolt6sig 2020. dvibeszrirnol6ja ( irrisban )

Felelos: polgiirmester
6. Egyebek

{.
2021.

miius 27.

1.'f6jdkoaatris az dnkormAnyzat I. Negyed6ves gazd6lkod6sar6l
Felel6s: pdnziigyi csoport.
2. Besz6mol6 a Csal6d 6s Gyermekj6l6ti Szolg|lat 2020. dvi miikcidds6rol
Felelos: Csal6dgondoz6 ( irasban )
3. Egyebek
5.

2021. augusztus 26.

l.

T6j6koztat6s az onkorm6nyzat I. f6l6ves gazd6lkodris6r6l
Felelos: pdnz0gyi csoport

2. Javaslat iskolakezd6si t6mogat6s megiillapit6sa

[elel(is

olgirmester

3. Egyebek

6

2021. szeptember 23.

l.

Javaslat az Onkorm6nyzat 2020. 6vi kdlts6gvetds6nek m6dositisera
Felelos: polgrirmester. penziis\ i csoport

2. Egyebek

7

2021. november 25.
1

.

T6jdkozat6 az onkorminyzat III. negyeddves gazdilkodisrlLr6l
Felelos: polg6rmester. p6nziig.vi csoport

2.Az 6nkorm6nyzat 2022. evi munkatervdnek megt6rgyal6sa

Gar:ib Kiizs6g Onkorm{nyzata Polgrirmester6tril
3067 Car:ib Pctiifi utca 5.
telefon: 06--32l.168-.185
e-mail: titkarsaql, matraszolos.hu
Felelos: polg6rmester
3. Az dnkorm6nyzat 2022 6vi bels6ellenorz6si tervdnek megtirgyalSsa
Ire

lelos

lgSrmester

4. Kariicsonyi rendezv6nyek (mikul6scsomag, kar6csonyi csomag) megbesz6l6se
Felelos: polg5rmester
5. Egyebek

Lakossrigi F6rumok:
Kcizmeghallgat6s: 2021. szeptember

.

Az munkatervet kapj6k
jeg),2o. a testiilet tagjai, valamennyi felel<is

Garrib. 2020. december 8.
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Kov6cs Zolt6n
polg6rmester

