
 

Fácánkert Község Képviselő-testületének  

2017. évi munkaterve 

 

A Képviselő-testület 2017. évi ülésterve 

 

A képviselő-testületi ülés első napirendi pontja: 

A polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést 

követően tett fontosabb intézkedésekről. 

Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről 

 

A testületi ülések helye: Községháza, Fácánkert, Árpád u. 12.  

A rendes ülésre szóló meghívót és az előterjesztéseket úgy kell kiküldeni, hogy a képviselők 

legalább az ülés előtt 72 órával megkapják. A nyilvános ülés előterjesztései elektronikus 

formában kerülnek kiküldésre. 

 

1. a.) Együttes testületi ülés helye:  Fácánkert, Községi Önkormányzat tanácsterme  

   Ideje: 2017. február  

   Napirendek:  

     1. Bogyiszlói Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetése 

      Előadó: jegyző 

      Az előterjesztés összeállításában részt vesz: 

      - jegyző 

      - gazdálkodási ügyintéző 

     2. Bogyiszlói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi finanszírozás-elszámolása 

      Előadó: a jegyző 

      Az előterjesztés összeállításában részt vesz: 

      - jegyző 

      - gazdálkodási ügyintéző  

     3. Bogyiszlói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének végre- 

       hajtásáról szóló beszámoló 

      Előadó: a jegyző 

      Az előterjesztés összeállításában részt vesz: 

      - jegyző 

      - gazdálkodási ügyintéző 

     4. Bogyiszlói Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi munkabeszámolója  

      Előadó: a jegyző 

      Az előterjesztés összeállításában részt vesz: 



      - jegyző 

      - minden ügyintéző  

 

2. Rendes testületi ülések 

2017. február 

Napirend 

2. A helyi civil szervezetek beszámolója a tevékenységükről, működésükről, a működési 

támogatás elszámolásáról,  

     Előadó: civil szervezetek vezetői 

3.Az önkormányzat által támogatott rendezvények 2017. évben 

   Előadó: a polgármester 

   Az előterjesztés összeállításában részt vesz: 

   - jegyző 

   - közművelődés szervező 

 

5. A 2017. évi költségvetés megtárgyalása, elfogadása, rendeletalkotás 

   Előadó: a polgármester 

   Az előterjesztés összeállításában részt vesz: 

   - jegyző 

   - gazdálkodási ügyintéző 

   - társult óvoda vezetője 

6. A közmeghallgatás időpontjának kijelölése 

    Előadó: Orbán Zsolt polgármester 

 

2017. április 

Napirendek: 

2. Beszámoló a Rendőrség 2016. évi munkájáról 

    Előadó: a polgármester 

    Meghívott előadó: a Rendőrkapitány, Tolnai Rendőrőrs parancsnoka 

3. A helyi gyermekjóléti feladatok értékelése 

    Előadó: a jegyző 

    Az előterjesztés összeállításában részt vesz: 

    - jegyző 

    - családgondozó 

4. A helyi gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 

    Előadó: a jegyző 

    Az előterjesztés összeállításában részt vesz: 

    - jegyző 



    - szociális igazgatási ügyintéző 

6. A 2016. évi költségvetési rendelet módosítása 

   Előadó: a polgármester 

   Az előterjesztés összeállításában részt vesz: 

   - jegyző 

   - gazdálkodási ügyintéző 

7. A 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló megtárgyalása,  

    elfogadása, rendeletalkotás 

   Előadó: a polgármester 

   Az előterjesztés összeállításában részt vesz: 

   - jegyző 

   - gazdálkodási ügyintéző 

8.) Civilszervezetek 2017. évi működési támogatás 

   Előadó: a polgármester 

   Az előterjesztés összeállításában részt vesz: 

   - jegyző 

   - ifjúsági referens  

 

 

2017. június 

Napirendek: 

2. Az egészségügyi alapellátás helyzetének értékelése 

   Előadó: a háziorvos 

3. Anya- és csecsemővédelem helyzete 

   Előadó: a védőnő 

4. Tájékoztató a házi segítségnyújtás 2016. évi tevékenységéről 

    Előadó: házigondozó 

5. Tájékoztató a szociális törvény alapján nyújtott ellátásokról 

    Előadó: jegyző 

6. Tájékoztató a tanyagondnok 2016. évi tevékenységéről 

    Előadó: jegyző 

7. Beszámoló a helyi adóztatásról 

      Előadó: a polgármester 

    Az előterjesztés összeállításában részt vesz: 

    - jegyző 

    - adóigazgatási ügyintéző 

 

 



 

2017. szeptember 

Napirendek: 

2. Tájékoztató a 2017. évi költségvetés első félévi teljesítéséről 

   Előadó: a polgármester 

Az előterjesztés összeállításában részt vesz: 

   - jegyző 

   - gazdálkodási ügyintéző 

 

3. Társulási beszámolók 

a.) Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda vezetőjének, valamint a fácánkerti kihelyezett 

csoport vezetőjének beszámolója az intézmény 2016. évi munkáról 

Előadó: intézményvezető  

b.) A polgármester beszámolója az önkormányzat részvételével működő társulások 

munkájáról  

Előadó: polgármester 

Az előterjesztés összeállításában részt vesz: - jegyző, gazdálkodási ügyintéző 

5. Bursa Hungarica ösztöndíj-pályázat 

    Előadó: Orbán Zsolt polgármester 

    Az előterjesztés összeállításában részt vesz: 

    - a jegyző 

    - általános igazgatási ügyintéző 

 

 

2017.  október 

Napirendek 

2. Az önkormányzat 2018. évi költségvetési koncepciója 

    Előadó: a polgármester 

    Az előterjesztés összeállításában részt vesz: 

    - a jegyző 

    - gazdálkodási ügyintéző 

3. A költségvetés háromnegyedévi végrehajtásáról szóló tájékoztatás 

    Előadó: a polgármester 

    Az előterjesztés összeállításában részt vesz: 

    - a jegyző 

    - gazdálkodási ügyintéző 

 



2017. november 

Napirendi pontok: 

2. 2018. évi átmeneti költségvetési gazdálkodásról 

     Az előterjesztés összeállításában részt vesz:  

     - jegyző 

     - gazdálkodási ügyintéző 

3. Idősek karácsonyi ajándékozása 

    Előadó: a polgármester 

    Az előterjesztés összeállításában részt vesz: 

    - a jegyző 

    -  igazgatási ügyintéző 

4. Közművelődési beszámoló és terv 

      Előterjesztő: a polgármester 

       Előadó: ifjúsági referens 

 

Közmeghallgatás: összehívására a testület döntése alapján kerül sor.  

 

Egyéb szervezési feladatok 

 

A polgármester fogadónapja: hétfőn 17-18 óra 

A jegyző fogadónapja Fácánkertben: szerdai munkanapon munkaidőben  

 

Fácánkert, 2017-02-06 

 

 

 

 

                                                         Orbán Zsolt 

                                                                                               polgármester 

 

 

 

A képviselő-testület 2017. évi munkatervét a 2017. február 15. napján tartott ülésén a 

21/2017. (II.15.) számú határozatával elfogadta. 


