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1.

A Képviselő-testület
2021. évi munkaterve

A 2020. évi költségvetés módosítása

24.
2022. évi árak,
díjak
meghatározása

2.

2021. évi
költségvetési
koncepció
megtárgyalása

2021. évi költségvetési
rendelet megalkotás

hó
nap

Polgármester
Polgármester 2021.
beszámolója az
3. évi cafetéria keretének
átruházott hatáskörben
meghatározása
hozott döntésekről

4.

Polgármester 2021.
évi szabadságolási
terve

Beszámoló az
adóhatóság 2020. évi
munkájáról

5.

Beszámoló a
Polgármesteri Hivatal
2020. évi munkájáról

6.

Tájékoztató a 2020. évi
lajárt határidejű
határozatok
végrehajtásáról

7.

Civil szervezetek 2020.
Beszámoló a
évi beszámolói
rendőrség munkájáról

Tájékoztató a házi
segítségnyújtásról

2021. évi költségvetés Tájékoztató a 2021. I.
Tervezetten nem
módosítása
féléves gazdálkodásról tartunk testületi ülést
Tájékoztató a 2021. I.
Civil szervezetek
félévi lajárt határidejű
2021. évi támogatása
határozatok
végrehajtásáról

Éves összesített
közbeszerzési terv
elfogadása

Beszámoló a
tűzoltóság munkájáról

Tájékoztató a
Családsegítő és
Gyermekjóléti
Szolgálat 2020. évi
munkájáról

Közétkeztetési
közbeszerzés kiírása

Önkormányzati
rendeletek
felülvizsgálata I.

Tájékoztató a Hivatal
2020. évi
gyermekvédelmi
feladatainak
ellátásáról

Tájékoztató a Községi
Óvoda nyári/téli zárva
Tájékoztató a
Könyvtár és
tartásának
háziorvosi körzetek
Közösségi Ház 2020.
meghatározása
2020. évi munkájáról
évi munkájáról
Beszámoló a
2021. évi községi
Tájékoztató a védőnői
tanyagondnoki
rendezvénynaptár
szolgálat 2020. évi
szolgálat
elfogadása
munkájáról
tevékenységéről
Igazgatási szünetek
meghatározása
Falugyűlés és
közmeghallgatás
időpontjának
meghatározása

2020. évi belső
2020. évi
ellenőrzés,
Zárszámadási rendelet
összefoglaló jelentés
megalkotása
2021. II. félévi
közétkeztetési árak,
díjak meghatározása

Önkormányzati
rendeletek
felülvizsgálata II.

Tájékoztatás az óvoda
2020/2021. nevelési
évének munkájáról

Az önkormányzat
2021. évi belső
ellenőrzési tervének
elfogadása

A Képviselő-testület
2022. évi munkaterve
Polgármester
beszámolója az
átruházott
hatáskörben hozott
döntésekről

Tájékoztató a 2021.
Beszámoló a
III. negyedéves
Polgármesteri Hivatal
gazdálkodásról
2021. évi munkájáról

Tájékoztató az iskola
2020/2021. tanévi
munkájáról

2022. évi községi
rendezvénynaptár
elfogadása

Szociális tűzifa
rendelet megalkotása

Beszámoló a
tanyagondnoki
szolgálat
tevékenységéről

