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Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2011. március 31-én 
tartandó ülésére 

 
Az előterjesztés tárgya:  Komló Város Önkormányzat képviselő-testületének a 
 2011. április-2012. március közötti időszakra vonatkozó 
 munkaterve 
 
 
Iktatószám: 8357/2011.                    Melléklet: Munkaterv 
 
A napirend előterjesztője: Polics József  polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: Niedermayer Éva ügyintéző 
 
Az előterjesztést véleményező bizottságok a hatáskör megjelölésével: 
 

Bizottság Hatáskör 

Valamennyi bizottság SZMSZ 27. § (2) bekezdés 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Egyéb megjegyzés: 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program keretében – 
sikeres pályázat alapján – került sor az önkormányzat és polgármesteri hivatala 
szervezetfejlesztését megalapozó vizsgálatok lefolytatására, valamint az ezzel 
kapcsolatos javaslatok, megoldások kidolgozására. 
 
A szervezetfejlesztési tanulmány rávilágít: 
 
Az önkormányzat döntési rendszerében elengedhetetlen a testületi működés 
tervszerűsége, kiszámíthatósága, ezért célszerű a képviselő-testület tervszerű 
működését megalapozó dokumentum elkészítése. A munkatervet határozati formában 
indokolt megalkotni. 

A munkaterv elkészítésére vonatkozó igény a Tisztelt képviselők részéről is 
jelentkezett. 

Az előterjesztés 1. számú mellékletét képező munkaterv tartalmazza a 2011. április-
2012. március közötti időszakra vonatkozóan a képviselő-testületi ülések tervezett 
időpontjait, valamint azokat a várható előterjesztéseket, amelyek tárgyalása 
törvényben, a helyi önkormányzat által korábban megalkotott rendeletben, vagy 
testületi határozatban megállapított kötelezettségen alapul. Természetesen – az aktuális 
feladatok, illetve a tisztségviselők elfoglaltságának függvényében – a munkatervben 
meghatározott időpontok, illetve a felsorolt napirendek változhatnak. 
 
Jelen képviselő-testületi ülésen fogadja el a képviselő-testület a megbízatásának 
időtartamára szóló gazdasági programját.  
 
A ciklus végéig szóló gazdasági program, valamint az éves rendszerességgel 
elfogadott munkaterv együttesen a választópolgárok számára is biztosítja a képviselő-
testület működésének átláthatóságát, nyilvánosságát. 
 
Az előterjesztést valamennyi bizottság véleményezi, álláspontjukat a testületi ülésen 
ismertetik. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a bizottságok álláspontjának figyelembe 
vételével a határozati javaslatot támogatni szíveskedjen! 
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Határozati javaslat: 
 
 
A képviselő-testület – a polgármester előterjesztése, valamint a bizottságok véleménye 
alapján – megtárgyalta a „Komló Város Önkormányzat képviselő-testületének a 2011. 
április-2012. március közötti időszakra vonatkozó munkaterve” című előterjesztést. 
 
A képviselő-testület a 2011. április-2012. március közötti időszakra vonatkozó 
munkatervét az 1. számú mellékletben foglalt tartalommal elfogadja. 
 
Utasítja a címzetes főjegyzőt, hogy a munkaterv Komló város internetes oldalán 
történő közzétételéről gondoskodjon. 
 
Határidő: azonnal. 
Felelős: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
 
 
Komló, 2011. március 23. 
 
 
 
        Polics József 
        polgármester
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1. számú melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

a 2011. április-2012. március közötti időszakra 

vonatkozó munkaterve 

 
 
 
 
 
 
 
 

Komló Város Önkormányzat képviselő-testülete jelen munkatervet a 
…./2011. (III.31.) 

számú határozatával fogadta el. 
 
A munkaterv a törvényben, a helyi önkormányzat rendeletében, vagy képviselő-testületi 
határozatban megállapított kötelezettségen alapuló feladatokat tartalmazza, az aktuális 
feladatok függvényében a testületi ülések időpontjai és a tervezett napirendek 
módosulhatnak. 



 
TESTÜLETI ÜLÉS 

TERVEZETT 
IDŐPONTJA 

TERVEZETT NAPIRENDEK 

2011. április 28. 
15.00 óra 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
2. Zárszámadási rendelet, éves pénzforgalmi jelentés, 

könyvviteli mérleg, pénzmaradvány- és eredmény-kimutatás 
elfogadása (1992. évi XXXVIII. tv. /Áht./ 82. §) 
 
A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
Az előterjesztést készíti: Aladics Zoltán irodavezető 
Az előterjesztést véleményezi: 

- Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 
3. Belső ellenőrzési beszámoló elfogadása (1990. évi LXV. tv. 

/Ötv/ 92. § (10) bek.) 
 
A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
Az előterjesztést készíti: dr. Müller József aljegyző 
Az előterjesztést véleményezi: 

- Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 
4. Helyi önkormányzati rendeletek felülvizsgálata 
 

A napirend előterjesztője: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
Az előterjesztéseket készítik: kijelölt köztisztviselők 
Az előterjesztést véleményezi: 

- Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 
- Érintett bizottságok 

5. Aktuális előterjesztések 
6. Interpellációk, bejelentések 
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2011. május 26. 

15.00 óra 
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
2. Helyi esélyegyenlőségi terv felülvizsgálata (öt évre szólóan) 

(2003. évi CXXV. tv. 63/A § (5) bek.) 
 
A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
Az előterjesztést készíti: Laho Andrea irodavezető 
Az előterjesztést véleményezi: 

- Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 
3. Komló Város Ifjúságvédelmi koncepciója és cselekvési terve 
 

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
Az előterjesztést készíti: Laho Andrea irodavezető 
Az előterjesztést véleményezi: 

- Oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság 
4. Gyermekvédelmi tevékenységről beszámoló (1997. évi 

XXXI. tv. 96. § (6) bek.) 
 
A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
Az előterjesztést készíti: dr. Lassan Krisztina irodavezető 
Az előterjesztést véleményezi: 

- Egészségügyi és szociális bizottság  
5. Összevont jelentés az önkormányzat felelősségi körébe 

tartozó közszolgálati tevékenységről (vasút, autóbusz) 
(1370/2007/EK. Rendelet 7. cikk (1); 2004. évi XXXIII. tv. 
3/A § (1); 2005. évi CLXXXIII tv. 27/F § (1) bek.) 
 
A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
Az előterjesztést készíti: Horváth László műszaki referens 
Az előterjesztést véleményezi: 

- Gazdasági, településfejlesztési bizottság 
6. Gazdasági társaságokba delegáltak beszámolója (Komló 

Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2007. (X.18.) 
önkormányzati rendelete 22/A. § (4) bek.)  
 

7. A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
Az előterjesztést készíti: dr. Haraszti Katalin jogi ügyintéző 
Az előterjesztést véleményezi: 

- Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 
8. Temető üzemeltetéséről beszámoló 

 
A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
Az előterjesztést készíti: Horváth László műszaki referens 
Az előterjesztést véleményezi: 

- Gazdasági, településfejlesztési bizottság 
- Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 

9. Aktuális előterjesztések 
10. Interpellációk, bejelentések 
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2011. június 30. 

15.00 óra 
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
2. Helyi kitüntetések adományozása 

 
A napirend előterjesztője: Pénzügyi, jogi és ellenőrzési 

bizottság 
Az előterjesztést készíti: dr. Vikor László irodavezető 

3. Aktuális előterjesztések 
4. Interpellációk, bejelentések 

2011. szeptember 02. 
17.00 óra 

ÜNNEPI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS A KOMLÓI 
NAPOK KERETÉBEN 

2011. szeptember 29. 
15.00 óra 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
2. I. félévi beszámoló (1992. évi XXXVIII. tv. /Áht./ 79. § (1) 

bek.) 
 
A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
Az előterjesztést készíti: Aladics Zoltán irodavezető 
Az előterjesztést véleményezi: 

- Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 
3. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal I. félévi munkájáról 

(SZMSZ 36. §) 
 

A napirend előterjesztője: dr. Vaskó Ernő címzetes 
főjegyző 

Az előterjesztést készíti: Laho Andrea irodavezető 
Az előterjesztést véleményezi: 

- Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 
4. Bursa Hungarica felsőoktatási pályázat 
 

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
Az előterjesztést készíti: Laho Andrea irodavezető 

 Kiss Józsefné ügyintéző 
Az előterjesztést véleményezi: 

- Oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság 
5. Beszámoló a Komlói Napok rendezvényeiről 
 

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
Az előterjesztést készíti: Simon Andrásné ügyintéző 
Az előterjesztést véleményezi: 

- Oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság 
6. Aktuális előterjesztések 
7. Interpellációk, bejelentések 
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2011. október 27. 

15.00 óra 
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
2. Belső ellenőrzési terv (1990. évi LXV. tv. /Ötv/ 92. § (6) 

bek.) 
 

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
Az előterjesztést készíti: dr. Müller József aljegyző 
Az előterjesztést véleményezi: 

- Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 
3. Aktuális előterjesztések 
4. Interpellációk, bejelentések 

2011. november 24. 
15.00 óra 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
2. Beszámoló az I-III negyedév pénzügyi tervéről és 

költségvetési koncepció elfogadása (1992. évi XXXVIII. tv. 
(Áht./ 79. § (1.); 70. §) 

 
A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
Az előterjesztést készíti: Aladics Zoltán irodavezető 
Az előterjesztést véleményezi: 

- Valamennyi bizottság 
3. Aktuális előterjesztések 
4. Interpellációk, bejelentések 
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2011. december 15. 

15.00 óra 
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
2. Beszámoló az adóztatásról (1991. évi XX. tv. 138. § (3) 

bek.g) pont) 
 

A napirend előterjesztője: dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző 
Az előterjesztést készíti: dr. Vikor László irodavezető 
Az előterjesztést véleményezi: 

- Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 
3. Helyi adórendelet felülvizsgálata, módosítása (1990. évi C. 

tv. 6.§ a) pont) 
 

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
Az előterjesztést készíti: dr. Vikor László irodavezető  
Az előterjesztést véleményezi: 

- Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 
4. Hulladékgazdálkodási tervről szóló rendelet felülvizsgálata 
 

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
Az előterjesztést készíti: Horváth László műszaki referens 
Az előterjesztést véleményezi: 

- Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 
5. Vízdíj-rendelet felülvizsgálata 
 

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
Az előterjesztést készíti: Horváth László műszaki referens 
Az előterjesztést véleményezi: 

- Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 
6. Fűtőerőmű díjrendelet felülvizsgálata 
 

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
Az előterjesztést készíti: Horváth László műszaki referens 
Az előterjesztést véleményezi: 

- Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 
7. Hulladékszállítás díjainak felülvizsgálata 
 

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
Az előterjesztést készíti: Horváth László műszaki referens 
Az előterjesztést véleményezi: 

- Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 
8. Személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 

beszámolója 1993. évi III. tv. 92/B § (1) bek. d) pont) 
 
A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
Az előterjesztést készíti: dr. Lassan Krisztina irodavezető 
Az előterjesztést véleményezi: 

- Egészségügyi és szociális bizottság 
9. Önkormányzati társulások beszámolói 
 

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
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Az előterjesztést készíti: Laho Andrea irodavezető 
 Kiss Józsefné ügyintéző 

Az előterjesztést véleményezi: 
- Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 

10. Komló város 2012. évi rendezvénytervének jóváhagyása 
 

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
Az előterjesztést készíti: Simon Andrásné marketing- 

 ügyintéző 
Az előterjesztést véleményezi: 

- Oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság 
11. Rendőrség közbiztonsági beszámolója 
 

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
Az előterjesztést készíti: dr. Váczi István rendőrkapitány 
Az előterjesztést véleményezi: 

- Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 
12. HegyhátMédia Kft. beszámolója  
 

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
Az előterjesztést készíti: Laho Andrea irodavezető 
Az előterjesztést véleményezi: 

- Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 
- Oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság 

13. Beszámoló a Bursa Hungarica pályázatról 
 

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
Az előterjesztést készíti: Laho Andrea irodavezető 
Az előterjesztést véleményezi: 

- Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 
- Oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság 

14. Nem költségvetési szervek támogatására pályázat 
 

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
Az előterjesztést készíti: Laho Andrea irodavezető 

 Kiss Józsefné ügyintéző 
Az előterjesztést véleményezi: 

- Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 
- Oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság 

15. Polgármester tájékoztatója a képviselő-testületnek a jegyző 
teljesítményértékeléséről (1992. évi XXIII. tv. (Ktv./ 34. § 
(6) bek.) 

 
A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
Az előterjesztést készíti: dr. Havasi Tímea 
Az előterjesztést véleményezi: 

- Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 
16. Aktuális előterjesztések 
17. Interpellációk, bejelentések 
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2012. január 26. 
15.00 óra 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
2. Költségvetési rendelet benyújtása (1992. évi XXXVIII. tv. 

/Áht./ 65. § (1); 71. § (1) bek.) 
 

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
Az előterjesztést készíti: Aladics Zoltán irodavezető 
Az előterjesztést véleményezi: 

- Valamennyi bizottság 
3. Közfoglalkoztatási terv elfogadása (1993. évi III. tv. 37/A § 

(1) bek 
 

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
Az előterjesztést készíti: dr. Lassan Krisztina irodavezető 
Az előterjesztést véleményezi: 

- Egészségügyi és szociális bizottság 
4. Közmeghallgatás időpontjának meghatározása 
 

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
Az előterjesztést készíti: Niedermayer Éva ügyintéző 
Az előterjesztést véleményezi: 

- Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 
5. Alapítványok 2011. évről szóló beszámolói 
 

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
 Kuratóriumi elnökök 

Az előterjesztést készítik: Kuratóriumi titkárok 
Az előterjesztést véleményezi: 

- Oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság 
- Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 

6. Aktuális előterjesztések 
7. Interpellációk, bejelentések 

2012. február 23. 
15.00 óra 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
2. Költségvetési rendelet elfogadása (1992. évi XXXVIII. tv. 

/Áht./ 72. §.) 
 

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
Az előterjesztést készíti: Aladics Zoltán irodavezető 
Az előterjesztést véleményezi: 

- Valamennyi bizottság 
3. Képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének 

teljesítéséről szóló beszámoló elfogadása 
 

A napirend előterjesztője: Pénzügyi, jogi és ellenőrzési 
 bizottság 

Az előterjesztést készíti:  dr. Havasi Tímea 
személyügyi referens 

4. Aktuális előterjesztések 
5. Interpellációk, bejelentések 
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2012. március 29. 

15.00 óra 
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
2. Nem költségvetési szervek támogatása 

 
A napirend előterjesztője: Makrai Lívia bizottsági elnök 
Az előterjesztést készíti:  Kiss Józsefné ügyintéző 
Az előterjesztést véleményezi: 

- Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 
- Oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság 

3. A képviselő-testület munkatervének elfogadása 
 

A napirend előterjesztője: Polics József polgármester 
Az előterjesztést készíti: Niedermayer Éva ügyintéző 
Az előterjesztést véleményezi: 

- Pénzügyi, jogi és ellenőrzési bizottság 
4. Aktuális előterjesztések 
5. Interpellációk, bejelentések 

 
 
Komló, 2011. március 31. 
 
 
 
 
 
 
 

Polics József  s.k. 
polgármester 

dr. Vaskó Ernő  s.k. 
címzetes főjegyző 
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