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Előterjesztés
a Képviselő-testület 2021. évi munkatervének módosítására
Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. június 30-i ülésére

Előkészítette:

Szász Éva jegyző

Véleményező:

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

Döntéshozatal:

egyszerű többség

Tárgyalás módja: nyilvános ülés
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Tisztelt Képviselő-testület!
A COVID 19 járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet következtében a katasztrófavédelemről
és a hozzá kapcsoló eges törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése értelmében a Képviselő-testületek feladat- és hatáskörét a veszélyhelyzet idején a
Polgármester gyakorolja. Ennek megfelelően a Képviselő-testület és Bizottságaik a 2021.
évben nem üléseztek.
A 307/2021.(VI.5.) Korm. rendelet fenti törvény eltérő alkalmazását rendelte el, mely szerint
2021. június 15. napjától a Képviselő-testületek és bizottságaik feladat- és hatáskörüket maguk
gyakorolják.
A Képviselő-testület munkatervében szereplő napirendek közül kizárólag csak azok az
előterjesztések kerültek elfogadásra polgármesteri jogkörben, melyek az önkormányzati
működés szempontjából elengedhetetlenek voltak, illetve azok, melyek elfogadását
jogszabályok határidőhöz kötik és e határidő a Kormány által nem került elhalasztásra.
Így az elfogadásra váró előterjesztések a június 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésre
kerülnek beterjesztésre. (Képviselő-testület munkatervének 2.2., 4.1., 5.2. napirendjei)
A márciusra tervezett közmeghallgatást októberben tervezzük megtartani plusz egy nagyon
aktuális napirenddel, melynek keretében a közterületi parkolók és gépkocsi bejárók építésének
szabályairól kívánom tájékoztatni a lakosságot.
Tekintettel arra, hogy a Bizottságok saját munkaterveiket nem tudták elfogadni – határidő 2020.
december 31. volt – így a jelenlegi munkaterv módosítás elfogadását követő 30 napon belül kell
majd azt megtenniük.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslat elfogadásával az
előterjesztés melléklete szerint a munkaterv módosítását szíveskedjen elfogadni.

Határozati javaslat:
Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének
../2021.(…….) határozata
a Képviselő-testület 2021. évi munkatervének módosításáról
Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2021. évi munkatervének
módosításáról szóló előterjesztést.
1.) A Képviselő-testület 2021. évi munkatervének módosítását a határozat melléklete szerint
jóváhagyólag elfogadja.
2.) A Képviselő-testület bizottságai munkaterveiket a munkaterv módosítás
figyelembevételével készítsék el.
Határidő: 2021. július 31.
Felelősök: bizottságok elnökei
Erről értesülnek:
1. JNSZ Megyei Kormányhivatal, Szolnok
2. Valamennyi Képviselő, Helyben
3. Bizottságok
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4. Martfűi Művelődési Központ és Könyvtár, Helyben
5. Civil Kerekasztal Vezetője, Helyben,
6. Martfűi Ifjúsági Csoport Egyesület vezetője, Helyben
7. Oktatási Intézmények vezetői, Helyben,
8. Irattár

Martfű, 2021. június 14.

Dr. Papp Antal
polgármester

Látta: Szász Éva
jegyző
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