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Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 
Képviselő-testületének 

2010. évi 

MUNKATERVE 
 
I.  
 

2010. 
január  

26. 
(kedd) 

Az ülés napirendje A napirend előadója 

 A kiküldött meghívó szerint  

 
 
II. 
 

2010. 
február 

23. 
(kedd) 

KÖZMEGHALLGATÁS 
1, A 2010. évi költségvetés tervezetének ismertetése 
2, Közérdekű bejelentések, interpellációk 

 
Dr. Nagy Béla 
polgármester 
 

2010. 
február 

23. 
(kedd) 

Az ülés napirendje A napirend előadója 

1.  Beszámoló a két testületi ülés között eltelt időszak 
fontosabb eseményeiről. 

Dr. Nagy Béla 
polgármester 

2.  Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Gácsér Béla jegyző 

3. Beszámoló a kintlévőségek alakulásáról  
pénzügyi vezető 

4.  A költségvetési előirányzatok módosítása.  
pénzügyi vezető 

5. 2010. évi már benyújtott, a folyamatban lévő 
pályázatokról, valamint a pályázati célkitűzésekről való 
tájékoztatás. 

Dr. Nagy Béla 
polgármester 

6.  A 2010. évi költségvetési rendelet elfogadása Dr. Nagy Béla 
polgármester 
 
pénzügyi vezető 
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III. 
2010. 

március  
30. 

(kedd) 

Az ülés napirendje A napirend előadója 

1.  Beszámoló a két testületi ülés között eltelt időszak 
fontosabb eseményeiről. 

Dr. Nagy Béla 
polgármester 

2.  Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Gácsér Béla jegyző 

3.  A foglalkoztatás lehetőségei a kistérségben, az 
önkormányzat területén. 
Beszámoló a közmunkaprogramról. 

Bartha  Lajosné 
Kirendeltségvezető 
Juhász György főelőadó 

4. Kisebbségi önkormányzatok beszámolója Elnökök 

5.  A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 
szóló 12/2007.(VI.27.) Ök. rendelet módosítása 

Gácsér Béla jegyző 

 
 
 
 
IV.  
2010. 
április  

27. 
(kedd) 

 
Az ülés napirendje 

 

A napirend előadója 
 
 

1.  Beszámoló a két testületi ülés között eltelt időszak 
fontosabb eseményeiről. 

Dr. Nagy Béla 
polgármester 

2.  Jelentés a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról. 

Gácsér Béla jegyző 

3. Tájékoztató Medgyesegyháza közrendjéről, 
közbiztonságáról 

Almási Levente r. alezr. 
őrsparancsnok 

4. Tájékoztató a Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi 
Egyesület 2009. évi tevékenységéről 

Pintér Attila elnök 

5. Tájékoztató a falugazdász tevékenységéről. Ádám Tamás 
falugazdász 

6. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról Gácsér Béla jegyző 
7. Beszámoló a Gondozási Központ 2009. évi 

tevékenységéről 
Mészárosné Hrubák Mária 
intézményvezető 

8.  A Művelődési Ház szakmai beszámolója  Farkas Gyula igazgató 
9. A Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetési 

beszámolója, az éves ellenőrzési jelentés és a 
zárszámadási rendelet elfogadása. 
 

Dr. Nagy Béla 
polgármester 
pénzügyi vezető 
Intézményvezetők 
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V. Bánkúti kihelyezett ülés! 
2010. 
május  

26. 
(kedd) 

Az ülés napirendje A napirend előadója 

1.  Beszámoló a két testületi ülés között eltelt időszak 
fontosabb eseményeiről. 

Dr. Nagy Béla 
polgármester 

2.  Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Gácsér Béla jegyző 

3. A Bánkúti Részönkormányzat beszámolója Grósz Pál elnök 

4. Az uszoda működése, működtetése kérdésének 
áttekintése. 

Dr. Nagy Béla 
polgármester 

5. Beszámoló a kintlévőségek alakulásáról  
pénzügyi vezető 

6. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 
ellátásáról (átfogó értékelés) 

Grósz Pálné főelőadó 

7.  A Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft. beszámolója a 
2009. évi gazdálkodásáról. 

Nadabán János ügyvezető 
igazgató 

 
 
 
VI. 
2010. 
június  

29. 
(kedd) 

KÖZMEGHALLGATÁS 
1, Az önkormányzat vagyonának alakulása 
2, Közérdekű bejelentések, interpellációk 

 
Dr. Nagy Béla 
polgármester 

 

2010. 
június   

29. 
(kedd) 

Az ülés napirendje A napirend előadója 

1.  Beszámoló a két testületi ülés között eltelt időszak 
fontosabb eseményeiről. 

Dr. Nagy Béla 
polgármester 

2.  Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Gácsér Béla jegyző 

3.  Tájékoztató a közterületek állapotáról. Juhász György előadó 

4.  Beszámoló a polgármester hatáskörébe utalt szociális 
ellátásokról. 

Dr. Nagy Béla 
polgármester 

5.  Fiatal házasok első lakásszerzésének támogatása. Nagy Lászlóné főelőadó 
6. A Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ szakmai 

beszámolója. 
Nagy Attila 
intézményvezető 
 

7. Az Országos  Közútkezelő Kft. beszámolója. Virág Mihály 
területi igazgató 

8. A Schéner Mihály Nevelési és Oktatási Központ 
intézményvezetőjének megválasztása 

Dr. Nagy Béla 
polgármester 
Gácsér Béla jegyző 
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VII. 
2010. 

augusz
-tus 
31. 

(kedd) 

Az ülés napirendje A napirend előadója 

1.  Beszámoló a két testületi ülés között eltelt időszak 
fontosabb eseményeiről. 

Dr. Nagy Béla 
polgármester 

2.  Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Gácsér Béla jegyző 

3.  Beszámoló a kintlévőségek alakulásáról  
pénzügyi vezető 

4.  A költségvetési előirányzatok módosítása.  
pénzügyi vezető 

5.  Az Önkormányzat I. félévi költségvetési beszámolója. Pénzügyi vezető 
Intézményvezetők 

6. Kitüntető címek adományozása Grósz Pál biz. elnök 

7. Beszámoló a helyi utak és járdák, önkormányzati 
ingatlanok állapotáról. 

Korom Mihály főelőadó 

 
 
 
 
 
 
VIII. 
2010. 
szep-

tember 
28. 

(kedd) 

Az ülés napirendje A napirend előadója 

1.  Beszámoló a két testületi ülés között eltelt időszak 
fontosabb eseményeiről. 

Dr. Nagy Béla 
polgármester 

2.  Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Gácsér Béla jegyző 

3.  Beszámoló a szabálysértések alakulásáról. Liker János aljegyző 

4. Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat kiírása Grósz Pál biz. elnök 

5. A környezetvédelem aktuális feladatai Korom Mihály főelőadó 
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IX. 
2010. 

október  
26. 

(kedd) 

Az ülés napirendje 
(alakuló ülés?) 

A napirend előadója 

1.  Beszámoló a két testületi ülés között eltelt időszak 
fontosabb eseményeiről. 

polgármester 

2.  Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Gácsér Béla jegyző 

3. A 2011. évi belső ellenőrzési terv beterjesztése Gácsér Béla jegyző 

4. Tájékoztató a szennyvízprogram állásáról. Korom Mihály főelőadó 

5. Tájékoztató az ivóvízminőség- javító program állásáról. Korom Mihály főelőadó 

 
X. 
2010. 

novem-
ber 
30. 

(kedd) 

Az ülés napirendje A napirend előadója 

1.  Beszámoló a két testületi ülés között eltelt időszak 
fontosabb eseményeiről. 

polgármester 

2.  Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Gácsér Béla jegyző 

3.  A helyi környezet védelméről, valamint a 
településtisztaságról és a településen kötelező  
köztisztasági szolgáltatás ellátásáról szóló 
28/2001.(XII.20.) Ök. rendelet módosítása 

Gácsér Béla jegyző 

4.  Az ivóvíz-szolgáltatás és a szennyvízkezelés 
legmagasabb hatósági díjairól szóló 4/1998.(III.25.) Ök. 
rendelet módosítása. 
A vízterhelési díj megállapítása. 

Gácsér Béla jegyző 
Nadabán János üv. 
igazgató 

5.  A közterület-használat rendjéről szóló 7/1999.(III.31.) 
Ök. rendelet módosítása 

Gácsér Béla jegyző 

6.  A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről 
szóló 18/1993.(XII.21.) Ök. rendelet módosítása. 
A helyiségbérleti díjak, valamint a kábeltelevízió bérleti 
díjának megállapítása. 

Gácsér Béla jegyző 

7.  A piacról és vásárról szóló 12/1995.(VII.5.) Ök. rendelet 
módosítása 

Gácsér Béla jegyző 

8.  A helyi  adókról és az adózás rendjéről szóló 
29/2000.(XII.20.) Ök. rendelet módosítása 

Gácsér Béla jegyző 

9.  Az uszoda és a tornacsarnok használati díjainak 
meghatározása 

 
pénzügyi vezető 
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XI. 
2010. 

decem- 
ber 
14. 

(kedd) 

Az ülés napirendje A napirend előadója 

1.  Beszámoló a két testületi ülés között eltelt időszak 
fontosabb eseményeiről. 

polgármester 

2.  Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Gácsér Béla jegyző 

3.  Beszámoló a polgármester hatáskörébe utalt szociális 
ellátásokról. 

polgármester 

4. Fiatal házasok első lakásszerzésének támogatása. Nagy Lászlóné főelőadó 

5. Tájékoztató a háziorvosok és a házi gyermekorvos, 
valamint a fogorvos tevékenységéről 

Háziorvosok, gyermek- 
orvos, fogorvos 

6. Tájékoztató a gyógyszertár működéséről Számel János 
gyógyszerész 

7. Tájékoztató  2010. év beruházásairól, fejlesztéseiről. polgármester 

8. Beszámoló a kintlévőségek alakulásáról   
pénzügyi vezető 

9.  A költségvetési előirányzatok módosítása.   
pénzügyi vezető 

10. A 2010. év  ¾ éves költségvetési beszámolója.  
pénzügyi vezető 

11.  A 2011. év költségvetési koncepciója. polgármester 
pénzügyi vezető 

12. Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet elfogadása pénzügyi vezető 

 
    

2011. januárra tervezett (tájékoztatás) 
1.  Beszámoló a két testületi ülés között eltelt időszak 

fontosabb eseményeiről. 
polgármester 

2.  Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Gácsér Béla 
jegyző 

3.  Tájékoztató a mozgáskorlátozottak szervezeteinek 2010. 
évi tevékenységéről 

vezetők 

4.  Tájékoztató az MSE 2010. évi tevékenységéről. Uhrin Pál elnök 
 

5. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési tervezete polgármester 
 
pénzügyi vezető 

6. A képviselő-testület 2011. évi munkaprogramjának 
tervezete 

Gácsér Béla 
jegyző 

7. A 2011. évi közmunkaprogram elfogadása Juhász György főelőadó 
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