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HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISEL  TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 

 
 

Elfogadva a 9 /2014. (I. 30.) számú Önkormányzati  határozattal 
 

A képvisel -testület m ködésének alapja az éves munkaprogram. A testület tevékenysége 
tervszer ségének biztosítása érdekében szükséges meghatározni azokat a feladatokat, melyek 
megtárgyalását egyrészt a mindenkori hatályos jogszabályok, az önkormányzati rendeletek, 
másrészt a helyi sajátosságok, a gazdálkodás és m ködés biztosítása el re meghatároz és 
melyek el re láthatóak, tervezhet ek.  
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. meghatározza azokat a 
feladatokat, melyek ellátásáról a települési önkormányzatnak kötelez en kell gondoskodnia. E 
törvény értelmében a helyi önkormányzat a helyi igényekt l és teljesít képességét l függ en 
határozza meg önként vállalt feladatait. 
 
A képvisel -testület évente – Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 8/2011. 
(IV.13.) rendelete a Szervezeti és M ködési Szabályzata értelmében- legalább 12 testületi 
ülést és legalább egy el re meghirdetett közmeghallgatást köteles tartani. 
 
A munkaprogramban meghatározott feladatok mellett lehet ség van – és szükséges is -, hogy 
a tervezett napirendeken túl, indokolt és megfelel en el készített napirendek kerülhessenek a 
testület elé, melyek aktualitását az állandóan változó jogszabályok, a napi gazdálkodási 
környezet, a lakossági, illetve képvisel i kezdeményezések adják. 
 
A képvisel -testület a munkaprogramban meghatározottak szerint minden hónapban, 
általában csütörtöki napokon – kivéve július hónapban –, 17 órai kezdettel rendes testületi 
ülést tart. A munkaprogramon kívüli id pontokra összehívott testületi ülések rendkívüli 
testületi ülésnek min sülnek. 

 
  dr. Bíró Károly 
címzetes f jegyz  

 
 
Testületi ülések ideje és javasolt napirendje: 
 
Január 30. 
 

1.) Beszámoló a lejárt határidej  határozatokról, valamint a két testületi ülés között  eltelt 
id szakról 
El terjeszt : dr. Imri Sándor polgármester, Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz  

2.) Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének Szervezeti és M ködési 
Szabályzatának felülvizsgálata 

      El terjeszt : Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz  
3.) A Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal Ügyrendjének megtárgyalása 

El terjeszt : Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz  
4.) Helyi adó rendelet módosítása 

El terjeszt : Dr. Imri Sándor polgármester 
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5.) Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2013. évi munkatervének 

megtárgyalása 
El terjeszt : Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz  

6.) A környezet védelmér l szóló 2/2004.(II.9.) sz. rendelet módosításának megtárgyalása 
El terjeszt : Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz  

7.) Közterületi név módosításáról szóló rendelet megtárgyalása 
El terjeszt : Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz  

8.) Eb tartási rendelet megalkotása 
El terjeszt : Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz  

9.) Tájékoztatás a 2013. január és december közti – hivatalt érint  – személyi változásokról 
El terjeszt : Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz  

10.) Harkányfürd  városnév használatának kezdeményezése 
El terjeszt : Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz  

11.) Harkányi Körzeti Óvodai Társulási Szerz dés módosítása 
El terjeszt : Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz  

12.) Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosítása 
El terjeszt : Képíró Sarolta pénzügyi osztályvezet  

13.) Bels  ellen rzési jelentés megtárgyalása 
El terjeszt : Képíró Sarolta pénzügyi osztályvezet  

14.) Harkányi Hírek újság m ködtetésének megtárgyalása 
El terjeszt : Képíró Sarolta pénzügyi osztályvezet  

15.) Harkány Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának megtárgyalása 
El terjeszt : Albrecht Ferenc m szaki osztályvezet  

16.) Harkány Integrált Városfejlesztési Stratégiája 
El terjeszt : Albrecht Ferenc m szaki osztályvezet  

17.) Harkányi 2544/2  és a 2545/2 hrsz-ú önkormányzati ingatlanok értékesítésének 
megtárgyalása 
El terjeszt : Albrecht Ferenc m szaki osztályvezet  

18.) Nagy Vilmos Harkány, Munkácsy M. u. 2/a. szám alatti ingatlanának ügye 
El terjeszt : Albrecht Ferenc m szaki osztályvezet  

19.) Harkány, Széchenyi tér 20. szám alatti önkormányzati ingatlanra vételi ajánlatok 
megtárgyalása 
El terjeszt : Albrecht Ferenc m szaki osztályvezet  

20.) Harkányi 0276/12 hrsz-ú ingatlan használatának rendezése 
El terjeszt : Albrecht Ferenc m szaki osztályvezet  

 
 

 
Február 13. 
 
1.) Beszámoló a lejárt határidej  határozatokról, valamint a két testületi ülés között eltelt id szakról 
     El terjeszt : dr. Imri Sándor polgármester, Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz  
2.) 2014. évi költségvetés beterjesztése 
     El terjeszt : dr. Imri Sándor polgármester 
3.) Együttm ködési megállapodás a nemzetiségi önkormányzatokkal 
     El terjeszt : dr. Bíró Károly címzetes  f jegyz  
4.) Együttm ködési megállapodás az önkormányzati költségvetési intézményekkel 
     El terjeszt : dr. Bíró Károly címzetes f jegyz  
5.) Harkány Város rendezvény naptárának megtárgyalása 
      El terjeszt : Hajdú Gábor idegenforgalmi, kulturális és sport bizottság elnöke 
6.) Szavazatszámláló Bizottsági tagok megválasztása 
      El terjeszt : Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz  
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7.) Egyebek 
 
 
Március 20. 
 
1.) Beszámoló a lejárt határidej  határozatokról, valamint a két testületi ülés között eltelt id szakról 
     El terjeszt : dr. Imri Sándor polgármester, Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz  
2.) Óvoda intézményi térítési díj meghatározása 
     El terjeszt : dr. Bíró Károly címzetes f jegyz  
3.) Beszámoló az aktuális pályázatokról 
     El terjeszt : dr. Bíró Károly címzetes f jegyz  
4.) Harkány Város Önkormányzatának éves közbeszerzési terve 
     El terjeszt : dr. Bíró Károly címzetes f jegyz  
5.) Társulási megállapodások felülvizsgálata 
      El terjeszt : dr. Bíró Károly címzetes f jegyz  
6.) Az önkormányzat m köd képességének meg rzésére támogatási igény megtárgyalása 
     El terjeszt : dr. Imri Sándor polgármester 
7.) A TDM és a M vel dési Ház vezet inek tájékoztatója 
 El terjeszt : Lévai Miklós, Májer Béla 
8.) Egyebek 
 
 
Április 17. 
 
1.) Beszámoló a lejárt határidej  határozatokról, valamint a két testületi ülés között eltelt id szakról 
      El terjeszt : dr. Imri Sándor polgármester, dr. Bíró Károly címzetes f jegyz  
3.) Beszámoló a 2013. évi  költségvetés végrehajtásáról, zárszámadás 
      El terjeszt : dr. Imri Sándor polgármester 
4.) 2015. évi költségvetési koncepció beterjesztése 
      El terjeszt : dr. Imri Sándor polgármester 
5.) Óvoda beiratkozás id pontjának meghatározása 
     El terjeszt : dr. Bíró Károly címzetes f jegyz  
6.) Tájékoztatás a háziorvosi ügyelet m ködésér l 
     El terjeszt : ügyelet vezet  orvos 
7.) Egyebek 
 
 
Május 22. 
 
1.) Beszámoló a lejárt határidej  határozatokról, valamint a két testületi ülés között eltelt id szakról 
      El terjeszt : dr. Imri Sándor polgármester, dr. Bíró Károly címzetes f jegyz  
2.) Tájékoztató az Országgy lési Képvisel -választás lebonyolításáról 
      El terjeszt : dr. Bíró Károly címzetes f jegyz  
3.) Tájékoztató a TDM szervezetének átadott idegenforgalmi adó felhasználásáról 
      El terjeszt :  TDM munkaszervezet vezet je 
4.) Átfogó értékelés Harkány Város  Önkormányzat Gyermekjóléti és Gyermekvédelmi feladatainak  
 2013. évi ellátásáról 
     El terjeszt : dr. Bíró Károly címzetes f jegyz  
5.) Egyebek 
 
 
Június 19. 
 
1.) Beszámoló a lejárt határidej  határozatokról, valamint a két testületi ülés között eltelt id szakról 
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      El terjeszt : dr. Imri Sándor polgármester, dr. Bíró Károly címzetes f jegyz  
2.) Harkány Város Önkormányzat gazdasági programjának felülvizsgálata 
     El terjeszt : dr. Imri Sándor polgármester 
3.) Egyes önkormányzati rendeletek felülvizsgálata 
     El terjeszt : dr. Bíró Károly címzetes f jegyz  
4.) Tájékoztató a bels  ellen rzés eredményér l 
     El terjeszt : dr. Bíró Károly címzetes f jegyz  
5.) A TDM és a M vel dési Ház vezet inek tájékoztatója 
 El terjeszt : Lévai Miklós, Májer Béla 
6.) Egyebek 
 
 
Augusztus 21. 
 
1.) Beszámoló a lejárt határidej  határozatokról, valamint a két testületi ülés között eltelt id szakról 
      El terjeszt : dr. Imri Sándor polgármester, dr. Bíró Károly címzetes f jegyz  
2.) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésér l szóló rendelet módosítása  
      El terjeszt : dr. Imri Sándor polgármester 
3.) Tájékoztató az önkormányzat féléves gazdálkodásáról 
      El terjeszt :  dr. Imri Sándor polgármester 
4.) Tájékoztató az aktuális pályázatok állásáról 
      El terjeszt : dr. Bíró Károly címzetes f jegyz  
5.) Helyi Esélyegyenl ségi Program felülvizsgálata 
      El terjeszt : dr. Bíró Károly címzetes f jegyz  
6.) Helyi Választási Bizottsági tagok megválasztása 
     El terjeszt : dr. Bíró Károly címzetes f jegyz  
7.) Egyebek 
 
 
Szeptember 18. 
 
1.) Beszámoló a lejárt határidej  határozatokról, valamint a két testületi ülés között eltelt id szakról 
      El terjeszt : dr. Imri Sándor polgármester, dr. Bíró Károly címzetes f jegyz  
2.) Tájékoztatás a folyamatban lév  ügyekr l, illetve a peres ügyekr l 
      El terjeszt :  dr. Bíró Károly címzetes f jegyz   
3.) Tájékoztató az egyes önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésér l 
     El terjeszt : dr. Bíró Károly címzetes f jegyz  
4.) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása 
     El terjeszt : Képíró Sarolta pénzügyi osztályvezet  
5.) Az Önkormányzat gazdálkodásáról szóló, I. félévi pénzügyi beszámoló elfogadása 
     El terjeszt : Képíró Sarolta pénzügyi osztályvezet  
6.) Az önkormányzat m köd képességének meg rzésére támogatási igény megtárgyalása 
     El terjeszt : dr. Imri Sándor polgármester 
7.) A TDM és a M vel dési Ház vezet inek tájékoztatója 
 El terjeszt : Lévai Miklós, Májer Béla 
8.) Egyebek 

 
 
Október 9. 
 
1.) Beszámoló a lejárt határidej  határozatokról, valamint a két testületi ülés között eltelt id szakról 
      El terjeszt : dr. Imri Sándor polgármester, dr. Bíró Károly címzetes f jegyz  
      El terjeszt : dr. Bíró Károly címzetes f jegyz  
2.) Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat megtárgyalása 
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     El terjeszt : Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz  
3.) zifa támogatás benyújtásának megtárgyalása 
      El terjeszt : dr. Bíró Károly címzetes f jegyz  
4.) Egyebek 
 
 
November 11. (a helyi önkormányzati választás id pontjától függ en – Alakuló ülés) 
 
1.) Beszámoló a lejárt határidej  határozatokról, valamint a két testületi ülés között eltelt id szakról 
      El terjeszt : Polgármester 
2.) Tájékoztatás az Önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásának helyzetér l 
      El terjeszt : Polgármester 
3.) Az Önkormányzat 2015. évi koncepciójának megtárgyalása 
     El terjeszt : dr. Imri Sándor polgármester 
4.) Beszámoló a mez ri szolgálat tevékenységér l 
     El terjeszt : mez r 
5.) Felkészülés a téli hóeltakarításra 
      El terjeszt : Polgármester 
6.) 2014. évi bels  ellen rzési ütemterv  
      El terjeszt : dr. Bíró Károly címzetes f jegyz  
7.) Bursa Hungarica Fels oktatási Önkormányzati ösztöndíjrendszer pályázatok elbírálása 
      El terjeszt : Polgármester 
8.) Egyebek 
 
 
December 11. 
 
1.) Beszámoló a lejárt határidej  határozatokról, valamint a két testületi ülés között eltelt id szakról 
      El terjeszt : Polgármester 
2.) Tájékoztatás a 2014. évi költségvetési, jogszabályi változásokról 
      El terjeszt : dr. Bíró Károly címzetes f jegyz  
3.) Az önkormányzat kiemelt céljai köztisztvisel k teljesítményértékeléséhez 
      El terjeszt : Dr. Bíró Károly címzetes f jegyz  
4.) Adórendelet módosítása 
      El terjeszt : dr. Bíró Károly címzetes f jegyz  
5.) A TDM és a M vel dési Ház vezet inek tájékoztatója 
 El terjeszt : Lévai Miklós, Májer Béla 
6.) Egyebek 
 

 
 

A képvisel -testület közmeghallgatást tart: 
 

………………………… 
 
 
 
 
 
Harkány, 2014. január 20.      Dr. Imri Sándor 
           polgármester 


