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HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISEL  TESTÜLETÉNEK 2016. ÉVI MUNKATERVE 
 
 
Január 
 

1.) Beszámoló a lejárt határidej  határozatokról, valamint a két testületi ülés között eltelt 
id szakról 
El terjeszt : Baksai Endre Tamás polgármester 

2.) Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testülete 2016. évi munkatervének 
megtárgyalása 
El terjeszt : Baksai Endre Tamás, polgármester, jegyz  

3.) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének záró módosítása 
El terjeszt : Baksai Endre Tamás polgármester, Képíró Sarolta, pü. ov. 

4.) Harkányi Körzeti Óvodai Társulási Megállapodás módosítása 
El terjeszt : dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz  

5.) Jegyz i beszámoló a Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi m ködésér l 
El terjeszt : dr. Markovics Boglárka jegyz  

6.) Döntés a GINOP-gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése c. pályázat benyújtásáról, a 
pályázat f bb paramétereir l 
El terjeszt : Polgármester, M szaki ov. 

7.) Döntés a Harkányi Turisztikai Egyesület kérésér l valamint a 2016. évi pénzeszköz 
átadásról és annak felhasználási feltételeir l szóló megállapodás elfogadása 
El terjeszt : Polgármester, Egyesületi elnök vagy titkár 

8.) Beszámoló a 2015. évben bevezetett parkolási rendszer m ködésér l és tapasztalatairól 
El terjeszt : Márton Béla, képvisel , a parkoló iroda munkatársa 

9.) Szerkeszt bizottság megválasztása és m ködési rendjének kialakítása 
El terjeszt : Polgármester, jegyz  

10.) Pályázat kiírása a Harkány Városi Könyvtár, Kulturális-és Sport Központ 
intézményvezet je vonatkozásában 
El terjeszt : jegyz  

11.) A Harkány Városi Könyvtár, Kulturális-és Sport Központ Szervezeti-és M ködési 
Szabályzatának elfogadása 
El terjeszt : intézményvezet -helyettes 

12.) Egyebek 
 

Január 25. Közmeghallgatás 
 
Február 
 

1.) Beszámoló a lejárt határidej  határozatokról, valamint a két testületi ülés között eltelt 
id szakról 

      El terjeszt : Baksai Endre Tamás polgármester 
2.) Harkány Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének beterjesztése 

            El terjeszt : Baksai Endre Tamás polgármester, Jegyz , Képíró Sarolta Pü. ov. 
3.) A polgármester foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos munkáltatói döntések meghozatala 

      El terjeszt : Polgármester 
4.) Harkány Város rendezvény naptárának megtárgyalása 

El terjeszt : Kesjár János Pénzügyi, Városfejlesztési, Kulturális és Idegenf. Bizottság elnök 
5.) Egyebek 
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Március 
 

1.) Beszámoló a lejárt határidej  határozatokról, valamint a két testületi ülés között eltelt 
id szakról 
El terjeszt : Baksai Endre Tamás polgármester 

2.) Óvoda intézményi térítési díj meghatározása  
      El terjeszt : dr. Markovics Boglárka jegyz  

3.) Tájékoztató a 2016/17-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról, valamint a 
beiratkozás id pontjának meghatározása 

       El terjeszt : Óvodavezet  
4.) A 2015. évben önkormányzati támogatásban részesített civil szervezetek beszámolója 

      El terjeszt : Képíró Sarolta pénzügyi osztályvezet   
5.) A Harkányi Turisztikai Egyesület 2015. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló 

pénzügyi és szakmai beszámolója (Hi. április 15.) 
El terjeszt : Egyesületi elnök, titkár 

6.) Harkány Város Önkormányzatának éves közbeszerzési terve 
      El terjeszt : Albrecht Ferenc M szaki Osztályvezet  

7.) A Harkányi Óvoda 2015. évi m ködésér l szóló szakmai beszámoló megtárgyalása 
      El terjeszt : Óvodavezet  

8.) Egyebek 
 
 
Április 
 
1.) Beszámoló a lejárt határidej  határozatokról, valamint a két testületi ülés között eltelt id szakról 
      El terjeszt : Baksai Endre Tamás polgármester 
2.) Beszámoló a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról, zárszámadás 
      El terjeszt : Baksai Endre Tamás polgármester, Pénzügyi ov. 
3.) 2015. évi éves bels  ellen rzési jelentés megtárgyalása 
      El terjeszt : Képíró Sarolta pénzügyi osztályvezet  
4.) A Harkányi Rend rs közbiztonságról szóló éves tájékoztatása  
      El terjeszt : Horváth János Rend rs parancsnok 
5.) Tájékoztatás a háziorvosi ügyelet m ködésér l 
     El terjeszt : Dr. Kovács Zsuzsanna Mária ügyelet vezet  orvos 
6.) Harkány Város tájékoztatási és kommunikációs tervének elfogadása 

El terjeszt : jegyz  
7.) Esetlegesen: Javaslattétel kitüntetések odaítélésére (zárt ülés keretében) 
 
 
Május  
 
1.) Beszámoló a lejárt határidej  határozatokról, valamint a két testületi ülés között eltelt id szakról 
      El terjeszt : Baksai Endre Tamás polgármester 
2.) Éves közbeszerzési statisztikai összegzés 
      El terjeszt : dr. Markovics Boglárka jegyz  
3.) Átfogó értékelés Harkány Város Önkormányzat Gyermekjóléti és Gyermekvédelmi feladatainak  
 2015. évi ellátásáról 
     El terjeszt : dr. Markovics Boglárka jegyz  
4.)A M vel dési Ház és a Könyvtár vezet jének tájékoztatója a 2015. évi szakmai tevékenységr l 

El terjeszt : Intézményvezet  vagy helyettese 
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5.) Egyebek 
 
 
 
Június 
 
1.) Beszámoló a lejárt határidej  határozatokról, valamint a két testületi ülés között eltelt id szakról 
      El terjeszt : Baksai Endre Tamás polgármester 
2.) Tájékoztató az egészségügyi alapellátásokról a 2015. évre vonatkozóan  
     El terjeszt : Baksai Endre Tamás polgármester 
3.) Beszámoló a folyamatban lév  pályázatok aktuális helyzetér l 
     El terjeszt : Albrecht Ferenc M szaki Osztályvezet  
4.) Döntés az önkormányzati játszóterek felülvizsgálatának eredményér l 
     El terjeszt : M szaki ov. 
5.) Egyebek 
 
Augusztus 
 
1.) Beszámoló a lejárt határidej  határozatokról, valamint a két testületi ülés között eltelt id szakról 
      El terjeszt : Baksai Endre Tamás polgármester 
2.) Tájékoztató az önkormányzat féléves gazdálkodási helyzetér l 
      El terjeszt :  Képíró Sarolta pénzügyi osztályvezet  
3.) Víziközm  rendszer- Gördül  Fejlesztési Terv éves felülvizsgálata (Hi. szeptember 15.) 
     El terjeszt : M szaki osztályvezet  
4.) Egyebek 
 
 
Szeptember 
 
1.) Beszámoló a lejárt határidej  határozatokról, valamint a két testületi ülés között eltelt id szakról 
      El terjeszt : Baksai Endre Tamás polgármester 
2.) Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz való csatlakozás, pályázati kiírás meghatározása, szabályzat 
      megalkotása 
      El terjeszt : dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz  
3.) Döntés szociális célú t zifa pályázat benyújtásáról (megjelenés esetén) 
 El terjeszt : aljegyz  
4.) Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása 
 El terjeszt : Polgármester, jegyz , pénzügyi ov. 
5.) Egyebek 

 
 
Október 
 
1.) Beszámoló a lejárt határidej  határozatokról, valamint a két testületi ülés között eltelt id szakról 
      El terjeszt : Baksai Endre Tamás polgármester  
2.) Közbeszerzési terv módosítása 
     El terjeszt : szaki ov. 
3.) Egyebek  
 
 
 
November 
 
1.) Beszámoló a lejárt határidej  határozatokról, valamint a két testületi ülés között eltelt id szakról 
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      El terjeszt : Baksai Endre Tamás Polgármester 
2.) Adórendelet felülvizsgálata és szükség szerinti módosítása 
      El terjeszt : dr. Markovics Boglárka jegyz  
3.) 2017. évi bérleti díjak meghatározása 
      El terjeszt : dr. Markovics Boglárka jegyz  
4.) Szociális célú t zifáról szóló rendelet felülvizsgálata 
     El terjeszt : dr. Lázár-Bognár Bernadett aljegyz  

5.) Döntés mikulás-és karácsonyi élelmiszercsomagok nyújtása tárgyában 
El terjeszt : alpolgármesterek 

6.) Egyebek 
 

 
 
December 
 
1.) Beszámoló a lejárt határidej  határozatokról, valamint a két testületi ülés között eltelt id szakról 
      El terjeszt :Baksai Endre Tamás Polgármester 
2.) 2017. évi bels  ellen rzési ütemterv elfogadása 
      El terjeszt : dr. Markovics Boglárka jegyz  
3.) Beszámoló a mez ri szolgálat 2016. évi tevékenységér l 
     El terjeszt : Mez r 
4.) Városgondnokság 2016. évi m ködésér l szóló beszámoló, felkészülés a téli id járásra 
      El terjeszt : Városgondok 
5.) A Piacfelügyel k beszámolója 2016. évi tevékenységükr l és a piac m ködésér l 
 El terjeszt : Piacfelügyel  
6.)Egyebek 
 
 
Harkány, 2016. január 4.      Baksai Endre Tamás 
               polgármester 
 
 
A munkatervet a képvisel -testület …../2016.(I…..) számú határozatával hagyta jóvá. 


