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Javaslat
a Képviselő-testület 2020. évi munkatervére
Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. november 28-i ülésére

Előkészítette:

Szász Éva jegyző

Véleményező:

Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság
Oktatási, Művelődési, Sport, Civil és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága
Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

Döntéshozatal:

egyszerű többség

Tárgyalási mód: nyilvános ülés

Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 44. §-a
értelmében a Képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább 6 ülést tart. A Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzata szerint tevékenységét munkaterv alapján végzi.
A munkaterv összeállításához kértük az önkormányzati képviselők, intézmények, helyben
működő szervezetek javaslatait.
A javaslatok turisztikai, sport és szabadidős fejlesztésekre, környezetvédelmi beruházásokra,
közszolgáltatások színvonalának emelésére vonatkoznak.
A beérkezett javaslatok közül a munkatervbe 7.1 és 7.2 pont alatt szereplő témát építettük be.
Az egyéb javaslatokat a Képviselő-testület gazdasági programjába, fejlesztési tervébe, a
munkatervben a 2.3 pontban szereplő Testnevelési és Sportkoncepcióba, az önkormányzat
éves költségvetésébe beépíthető fejlesztések.
A munkaterv összeállításakor figyelembe vettük a jogszabályok által előírt beszámolási
kötelezettségeket, az önkormányzat feladatait, a lakosság széles körét érintő területeket.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2020. évi munkatervet szíveskedjen jóváhagyni.
Határozati javaslat:
Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2019.(….) határozata
a Képviselő-testület 2020. évi munkatervéről
1. Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2020. évi
munkatervéről szóló előterjesztést, melyet a határozat melléklete szerint jóváhagy.
2. A Képviselő-testület bizottságai munkaterveiket e munkaterv figyelembevételével
készítsék el.
Határidő: 2019. december 31.
Felelősök: bizottságok elnökei
3. A testületi ülések nyilvánossága érdekében biztosítani kell, hogy az ülések anyagait a
lakosság megtekinthesse, megismerhesse.
A lakosság tájékoztatása a helyi médián, és a városi honlapon keresztül történjen meg.
Felelősök: polgármester és jegyző
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4. A Képviselő-testület munkatervét meg kell küldeni az alábbi szervezeteknek.
a) a képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjai;
b) Civil Kerekasztal vezetője;
c) az egyes napirendek előkészítésére kötelezettek, illetve az abban közreműködők;
d) az önkormányzati intézmények vezetői;
e) jegyző;
f) aljegyző;
g) a Polgármesteri Hivatal irodavezetői;
h) városi könyvtár;
i) helyi média.
Felelős: jegyző
Erről értesülnek:
1. JNSZ Megyei Kormányhivatal Szolnok
2. Valamennyi Képviselő Helyben
Martfű, 2019. november 18.
Dr. Papp Antal
polgármester
Készítette:
Szász Éva
jegyző
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