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Bakonykúti Község Önkormányzat Polgármesterének
18/2020. (XI.30.) határozata

az önkormányzat 2021. évi munkatervéről

A veszélyhelyzet  kihirdetéséről  szóló  478/2020.  (XI.3.)  Korm.  rendeletre  figyelemmel,  a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján  Bakonykúti Község
Önkormányzat  Polgármestere  –  a  képviselő-testület  feladat-  és  hatáskörében  eljárva  –  az
önkormányzat 2021. évi munkatervét az alábbiak szerint elfogadta:

Február
Együttes ülés:
Javaslat  az  Iszkaszentgyörgyi  közös  Önkormányzati  Hivatal  költségvetésére  –  a  jegyző
előterjesztésében
Önálló ülés:
Javaslat az önkormányzat költségvetésére – a polgármester előterjesztésében

Március
Önálló ülés:
Tájékoztatás az egészségügyi ellátás, a háziorvosi és védőnői ellátás helyzetéről – a feladatot
ellátók előterjesztésében

Április
Önálló ülés:
Tájékoztató  a  polgári  védelmi,  katasztrófavédelmi  feladatok  ellátásáról-  a  polgármester
előterjesztésében

Május
Együttes ülés:

1. Javaslat  az  Iszkaszentgyörgyi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  költségvetésének
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadására – a jegyző előterjesztésében
2. Beszámoló  az  Iszkaszentgyörgyi  Közös  Önkormányzati  Hivatal  működéséről  –  a
jegyző előterjesztésében

Önálló ülés:
1. Javaslat  az  önkormányzat  költségvetésének  végrehajtásáról  szóló  rendelet
elfogadására- a polgármester előterjesztésében
2. Beszámoló a belső ellenőrzési tevékenységről – a jegyző előterjesztésében
3. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról – a jegyző és az
Iszkaszentgyörgyi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény vezetőjének előterjesztésében



Június
Önálló ülés:
A Székesfehérvári  Rendőrkapitányság beszámolója a község közbiztonsági  helyzetéről – a
rendőrkapitány előterjesztésében

Szeptember
Önálló ülés:

1. Tájékoztató a környezet állapotáról – a polgármester előterjesztésében
2. Javaslat  a  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíj  pályázathoz
történő csatlakozásra – a polgármester előterjesztésében

Október
Önálló ülés:
Beszámoló  a  társulásokról,  az  egyes  társulások  működéséről  –  a  polgármester
előterjesztésében

Közmeghallgatás

November
Önálló ülés:

1. Tájékoztató  az  adóigazgatási  feladatok  ellátásáról,  a  helyi  adófizetési  kötelezettség
teljesítésének helyzete, a kintlévőségek behajtása érdekében tett intézkedések- a jegyző
előterjesztésében
2. Javaslat az Önkormányzat következő évi belső ellenőrzési tervének elfogadására
3. Javaslat  az  önkormányzat  képviselő-testülete  munkatervére  –  a  polgármester
előterjesztésében
4. Javaslat a teljesítménykövetelményekkel összefüggő célok meghatározására

Zárt ülés:
1. Javaslat  a  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíj  pályázatok
elbírálására– a polgármester előterjesztésében

Határidő: 2021. december 31.
Felelős: polgármester

Marics József
 polgármester


