Bokor K0zs6g 0nkorminyzata Polgirmester6t6l

i066 Bokor, Szabadsag

[t

14.

telefon:321468-'185
e-mail : tilkarsag@matraszolos.hu

Bokor Ktizs6s Onkormin vzata Polsirmeste16nek
13/2020.(Xrr. 8.) szimri hatirozata
Az tinkormfnyzat 2021. 6vi munkaterv6vel kapcsolatban

Az 6let- 6s vagyonbiztonsigot veszdlvezteto t6meges megbeteged6st okoz6 viLigjrfu-vdny
kovetkezm6nyeinek elhiritSsa, a magyar rillampolgrirok eg6szs6gdnek 6s dlet6nek meg6v6sa
6rdek6ben a Magyarorsz6g Korm6nya 6ltal a veszdlyhelyzet kihirdet6s6rol sz6l6 478/2020.

(Xl.

3.)

Korm. rendeletdben elrendelt veszdlyhelyzetre tekintettel, a katasztr6fav6delemrol ds a hozz6
kapcsol6d6 egyes torv6nyek m6dost5s6r6l s2616 2011. 6vi CXXVII. tdrv6ny 46. $ (4) bekezdds6ben
meghat6rozott jogkdrdmben elj6rva az al6bbi hatj.rozatot hozom:

Kcizs6g Onkorm tnyzata a 2027 - 6yre sz6l6 munkaterv6t a mell6klet szerinti
tartalommal rillapitja meg. A polgiirmester felkdri az drintett napirendek felel6seit, illewe a
tdm6k el6k6szit6s€vel megbizott felelosoket, hogy az <inkorm6nyzat ez 6vre sz6lo
munkaprogramja sikeres megval6sit5sa 6rdek6ben az munkatervben foglaltakat tekints6k

1. Bokor

magukra n6zve kotelezonek.
2.

Hat6rido: az elote rjeszt6sek jegyzo r6sz6re tort6n6 leadiisara: a tervezett iil6s napjet6l
visszaszSmolt I 0. napig.
Felelos: napirendek felel6sei. illetve a tdm6k el okdszitdsdvel megbizottak
J

A kdpvisel6testiilet felk6ri a polg6rmesrerr

6s a jegyz6t, hogy az munkaterv hat6lyosulisit
kisdrjdk figyelemmel, sziiksdg szerint tegyenek javaslatot annak m6dosit5s6ru, touabb6
elore nem tervezheto, ddntdst igdnylti javaslatokat terjessz6k a testtilet el6.

Hatririd6: drtelemszerii

Felel6s: polg6rmester
jegyz6

I

A testiilet felkeri a jegyz6t, hogy az munkatervet az el6terjeszt6s6rt ferelosdk, tov6bbii
elokdszitds6vel megbizottak r6sz6re kiildje meg.

Hatiirid :6rtelemszerri

Felelos: .jegyz6
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Bokor Ktizs6g 0nkormin),zata Po196rmester6ttil
3066 Bokor. Szabadsdg tt 14.
tele lbn: l2 168-485
e-mail: titkarsag@matraszolos.hu

BOKOR KoZSf, G POLGARMESTERE

JAVASLAT
Bokor Ktizs6g 6nkorminyzata K6pvise16-testiilet6nek
2021. 6vi munkaterv6re

Bokor Ktizs€g 6nkorminvzata Polgdrmester6t6l
3066 Bokor. Szabadsri-s

[t

14.

relelbn:i2.lo8-.185
e-mail: titkarsasAmatraszolos.hu

A Magyarorsziig helyi <inkormSnyzatair6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXX. trirvdny 4zt.$
drtelmdben a helyi <inkormrinyzatok k6pviselo-testtiletei. igy Bokor Kdzs6g Onkormiinyzata
Kdpvisel6+estiilete is - sziiks6g szerint, de - 6vente legaliibb hat alkalommal iildsezik.
Kdpviselo-testiilet 2021. 6vi munkatervdnek segitsdgdvel nem csupin a kdpviselo-testiiletnek ds
hivataliinak lesz tervezhetobb az onkorminyzati munka- hanem az - a kozzdtetel6vel - a polg6rok
szim5ra is ritl6that6bbri v6lik.

A

Jelen munkaterv rartallnazza, tdbbek kOz<itt azon napirendi tdm6k megt6rgyal6sdt, melyeket az
dnkorm6nyzati tdrv6ny ds egydb hatflyos jogszabiilyok, esetleg a testiilet korribbi dontdsei eloimak.

)

l. napirendi ponda elott keriil sor a lejirt idejii hat6rozatok
v6grehajt6srir6l 6s a kdt testiileti til6s k6zcjtti tevdkenys6gekrol, fontosabb esem6nyekrol sz6l6
jelent6s m egt5rgy-a kisiira.

),

A testiileti til6seken az eltbgadott napirendi pontok megt6rgyaldsa utin kertil sor a k6pvisel6i

Minden testtileti iil6s

bejelentdsek, tijdkoztat6k, egydb krjzirdekii bejelentisek, k6rd6sek, javaslatok megt6teldre.

elriirt na i rendi ontok be6 it6se
k iltal kiitel
jegyz6 ds a pdnztigyi csoport eltal elkdszitett kiiltsdgvetdsi

szab{l

i. A

rendelettervezetet

a

polg6mester februrir l5-ig nyfjtja be a kdpviselo-testiiletnek. (Aht.)
K6zbeszerzdsi terv elfogadSsa 5prilis l5-ig. (Kbt.)
El6zri evi z:irsziimad6s elfbgad6sa 6prilis 30-ig. (Aht.)

2.
3.
4. Beszrirnol6 a CsalSd 6s Gyermekj6l6ti Szolg6lat mtikod6s6rol m6jus 3.1-ig.
5. A kolts6gvet6si gazdilkod6s l. fdldves 6rt6kel6se szeptember 15-ig. (Aht)
6. A kciltsdgvet6si gazdrilkod6s lll- negyed6ves t6jdkoztat6ja, november 30-ig. (Aht.)
7. Kdzmeghallgatas. (MOtv.)
, A k6nvisel6-testiilet minden iil6s6n
l. A jegyzo tij6koztatiist ad az dnkorm6nyzat feladat -

6s hatriskdr6t drinto jogszabSlyr

viltoz6sokr6l, irj jogszab6lyok16l
soros iildsdn t6jdkodatast kap a Kdzos Onkormrinyzati Hivatalt6l a
pdlytuati lehet6sdgekrol. illetve a folyamatban l6v6 prilydzatok akturilis 5llapot6r6l.

2. A Kdpviselo-tesliilet

Kepviselo-testtilet rendes iildseinek kezddsi idoponda a meghatdrozon iildsnapokon 17.00 6ra
Fentiek alapj6n a hatrirozatijavaslatom a k6vetkez6:

HATAROZATI JAVASLAT
Bokor Kiizs6g 6nkorminyzata Po196rmeste16nek
2021. 6vi munkaterv6re

Az

es

vagvonbiztons6got veszdlvezteto tdmeges megbeteged6st okoz6 villgj6n6ny
kovetkezmdnyeinek elhirit5sa- a magyar rlllampolgdrok eg6szs6gdnek 6s 6let6nek meg6v6sa
6rdek6ben a Magyarorszdg Korminya 6ltal a vesz6lyhelyzet kihirdet6s6r6l sz6l6 478/2020. (XI. 3.)
Korm. rendeletdben elrendelt vesz6lyhelyzetre tekintettel, a katasar6favddelemrol ds a hozz6
kapcsol6d6 egyes torv6nyek m6dost6s5r6l sz6l6 2011. dvi CXXVIII. t6rvdny 46. g (4) bekezdds6ben
meghatirozott jogkdromben eljfrva az alibbi hat6rozatot hozom:

61et-

I.

Bokor Kozsdg dnkorm6nyzata Polgermestere a 2021. 6vre sz6l6 munkatervdt a melldklet
szerinti tartalommal 6liapitja meg. A testiilet felkdri az 6rintett napirendek f'elelosit. illewe a

Bokor Ktizs69 6nkormdnyzata Polgirmesteret6l
3066 Bokor. Szabadsrig irt l,l.
telelon: l2l468-485
e-mail: titkarsag@matraszolos.hu

tdmrik elokdszit6s6vel megbizott f'elel6sriket. hogy a testiilet ez dvre sz6l6 munkaprogramja
sikeres megval6sitisa 6rdek6ben az munkatervben fbglaltakat tekints6k magukra ndzve
k6telezonek.
2.

Hatfrido: az eloterjesa6sek jegy-zo r6sz6re tort6no leadesira: a tervezett iilds napjritol
visszasz6molt 10. napig.
Feleltis: napirendek felelosi, illetve a tdmAk elok6szitdsevel megbizottak

3. A k6pviselo-testtilet

felk6ri a polgiirmestert es a jegyzot, hogy az munkaterv hatil-u-'osul6set
kis6rj6k figyelemmel. sziiksdg szerint tegyenek javaslatot annak m6dosit5s6ra, tovSbbd az
elore nem tervezheto, ddntdst ig6nyl6 javaslatokat terjessz6k a testiilet eld.
Hatirido: 6rtelemszeni
Felelos: polg6rmester
jegyz6

4.

az munkatervet az el6terjeszt6sdrt felelosok, tov6bb6 a t6ma
elokdszitdsdvel megbizottak r6szdre ktildje meg.

A restiilet felk6ri a jegyz6t, hogy
Hatiirido: drtelemszeni
Felel6s: jegyz6

Bokor. 2020. december
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Bokor Ktizs6g dnkorm{nyzata polg{rmester6ttil
3066 Bokor. Szabadseg ur 14.
teletbn: 32l468-,+85
e-mail: titkarsag@matraszolos.hu

12020.(...........) sz. polgiirmesteri
hatifuozat melldklete

Bokor Ktizs6g 6nkorminvzata K6pvisel6-testiilet6nek
2021. 6vi munkatene
1.

2021. febru:ir 8.
I . Javaslat a 2020. 6vi koltsdgvetds m6dositiisiira.

Felel6s: polgiirmester
2. Az <inkormdnyzat 202
Felel5s: polg6rmester

l. dvi kolts6gvetds€nek el6terjesadse, megtrlrgyaliisa

3. Ugyrendi Bizofts6g elndkdnek t6j6koaatrisa a k6pvisel6k vagyonnyilarkozatival
Felel6s: Ugyrendi bizottsSg elndke
4. Egyebek

)
2021. m:ircius 22.
1

.

Az <inkormiinyzat 2021. 6vi kcizbeszerzdsi tervdnek elfogadrisa
Felelos: polg6rmester

2. Beszrirnol6 a Kdzos

Onlonrenyzati Hivatal 2020. 6vi munk6jrir6l

Felelos:jegyzo
3. Fah.rgondnok beszrimolSja a 2020. 6vben vdezett munk6iar6l
Felelos: falugondnok ( ir6sban )
.1. Egyebek

3.

2021.

|prilis 26.

l.Javaslat az onkorminyzat 2020. 6vi zirszdmaddsiinak megt6rgyalSs6ra- eltbgad6.s6ra
Felel6s: polg6rmester
2.

A szociiilis 6tkeztet6s nyersanyagkdlts6g6nek

ds

terit6si dij6nak feliilvizsgSlata

Felelos: jegyzo
3.

A hizi segitsegnl rijtiis <inkoltsdgeirol

6s terit6si

dijrir6l sz6l6 rendelet feliiivizs96lata

Felelos:jegyzo
4. N6gr6d Megyei Katasar6favddelmi igazgat6srig beszrmol6ja ( ir6sban )

Felel6s: polg6rmester
5.

A P6szt6i Tiizolt6sSg 2020. dvibeszrimol6ja ( irisban )

Bokor Ktizs6g 6nkorm{nyzata Po196rmester6t6l
3066 Bokor. SzabadsAg

[t

]4.

teletbn: 32l468-485
e-mai l: titkarsag@matraszolos.hu

Felelos: polgrirmester
6. Egyebek

.1.

2021. m:lius

ll.

l. Trij6koaatris az onkorm6nvzat I. Negyeddves
Felelos:

gazdalkod6srir6l

gyr csoport.

2. Beszimol6 a Csal6d 6s Gyermekj6l6ti Szolgebt 2020.6vi miikcid6s6rol
Felelos: Csalidgondoz6 ( irasban )
3. Egyebek

2021. augusztus 23.
1.

T6jdkoaatris az rinkorm6nyzat [. fdleves gazd6lkod6s6r6l
Felelos: pdnztigyi csoport

2. Javaslat iskolakezddsi tdmogat6s meg6ilapit6sa

Felelos: polgiirmester
3. Egyebek
6.

2021. szeptember 27.

l.

Javaslat az Onk orminyzat 2020.6vi koltsdgvetdsdnek m6dosit5siira

Felelos: polg6rmester, p6nziigyi csoport

2. Egyebek

7.

2021. november 29.

L T6jdkoztat6 az dnkorm6nyzat lll. negved6ves gazd6lkodris6r6l
Felelos: pol96rmester. pdnztigyi csoport

2.Az 6nkorm6nyzat 2022. evi munkaterv6nek megt6rg-val6sa
Felel6s: polgrirmester
3. Az tin korminyz at 2022. €vi belsoellen6rz6si tervdnek megt:fugyal6sa
Felelos: polgirmester
,1.

Karicsonyi rendezvdnyek (mikul6scsomag. kar6csonyi csomag) megbeszdldse

Bokor Ktizs69 Onkormilnyzata Polg6rmester6t6l

i066 Bokor. Szabadsiig rit

14.

teletbn: 321468-485
e-mail: titkarsag@matraszolos.hu
Felelos: polg6rmester
5. Egyebek

Lakossigi F6rumok:
Kozmeglallgatiis: 202 L szeptember ...

Az munkatervet kapidk:
jegyzo,

a

testiilet tagjai, valamennyi felel6s

Bokor, 2020. december

8

...{o=rt..
Hegedrishdl

(ePu
I

iY
ca

ffi

W
*

polg6rmester
rf\

0

:-.l

