
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 

Mötv.) 44. §-a alapján a képviselő-testület szükség szerint, a szervezeti és működési 

szabályzatban meghatározott számú, de évente legalább hat ülést tart.  

 

Az ülést tizenöt napon belüli időpontra össze kell hívni a települési képviselők egynegyedének, 

a képviselő-testület bizottságának, valamint a kormányhivatal vezetőjének a testületi ülés 

összehívásának indokát tartalmazó indítványára. Az indítvány alapján a testületi ülést a 

polgármester hívja össze a testületi ülés indokának, időpontjának, helyszínének és 

napirendjének meghatározásával. 

 

Az Mötv. 54. §-a szerint a képviselő-testület évente legalább egyszer előre meghirdetett 

közmeghallgatást tart, amelyen a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a 

helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek. Az elhangzott javaslatra, kérdésre a 

közmeghallgatáson vagy legkésőbb tizenöt napon belül választ kell adni. 

 

A konkrét napirendi pontok mellett természetesen előre nem tervezhető, jogszabályi 

változásokból eredő, de a testület döntését igénylő előterjesztések megtárgyalására is sor 

kerülhet.  

Egyes váratlan, előre nem látható körülményekből adódóan rendkívüli ülés megtartása válhat 

indokolttá, melyekről időközben tájékoztatjuk majd a Képviselő-testületet.   
 

A korábbi évek gyakorlatának és tapasztalatainak megfelelően előkészítettük a Képviselő-

testület 2018. I. félévi Munkatervét, melynek megtárgyalását és a határozati javaslat szerinti 

elfogadását kérem.  

 

Pálháza, 2017. december 15. 

 

 

        Szebeni Endre 

         polgármester 
 
 

HATÁROZATI  JAVASLAT 

 

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2017.(XII….) számú határozata 

a Képviselő-testület 2018. I. félévi Munkatervének elfogadására 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pálháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. I. félévi Munkatervet a 

melléklet szerint elfogadja.  

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal  

 

 

 

 

 

 



2018. január  

 

I. Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről és a tett 

intézkedésekről (szóban) 

Előterjesztő: polgármester, jegyző  

 

II. Beszámoló a Térségi Művelődési Ház 2017. évi tevékenységéről, az intézmény 2018. évi 

munkatervének ismertetése 

Előterjesztő: jegyző 

 

III. Beszámoló a Pálházai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi munkájáról 

Előterjesztő: jegyző 

 

IV. Beszámoló az önkormányzat 2017. évi helyi adóbevételeinek alakulásáról 

Előterjesztő: jegyző 

 

V. Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2017. évi munkájáról, a 2018. évi célkitűzések 

ismertetése 

Előterjesztő: polgármester, elnök 

 

VI. Tájékoztató a Városi Sportegyesület 2017. évi munkájáról, a 2018. évi célkitűzések 

ismertetése 

Előterjesztő: polgármester, elnök 

 

VII. Tájékoztató a POSA FC 2017. évi munkájáról, a 2018. évi célkitűzések ismertetése 

Előterjesztő: polgármester, szakosztály vezető  

 

VIII. A nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött együttműködési megállapodások 

felülvizsgálata 

Előterjesztő: polgármester, jegyző  

 

IX. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: polgármester, jegyző 

 

X. Egyéb indítványok, javaslatok 

 

 

2018. február 

 

I. Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről és a tett 

intézkedésekről (szóban) 

Előterjesztő: polgármester, jegyző  

 

II. Tájékoztató a városban működő civil szervezetek tevékenységéről, az önkormányzat által 

nyújtott támogatások felhasználásáról 

Előterjesztő: az érintett civil szervezetek vezetői  

 

III. Előterjesztés Pálháza Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésére 

Előterjesztő: polgármester, jegyző 

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Szociális Bizottság  

 



IV. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 4/2016.(III.24.) 

számú önkormányzati rendelet módosítására 

Előterjesztő: jegyző 

Véleményezi: Szociális Bizottság 

 

V. Beszámoló a Szociális Bizottság átruházott hatáskörében hozott döntéseiről 

Előterjesztő: Bacsóné Ignácz Katalin Elnök 

 

VI. Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2017. évi munkájáról 

Előterjesztő: Petercsák Vince Elnök 

 

VII. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: polgármester, jegyző 

 

VIII. Egyéb indítványok, javaslatok 

 

2018. március 

 

I. Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről és a tett 

intézkedésekről (szóban) 

Előterjesztő: polgármester, jegyző  

 

II. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Encsi 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség Sátoraljaújhelyi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2017. évi 

tevékenységéről, az eltelt időszak változásairól 

Előterjesztő: Ignéczi Zsolt parancsnok, tűzoltó alezredes 

 

III. Tájékoztató a közbiztonság helyzetéről, a közbiztonság javítása érdekében tett 

intézkedésekről 

Előterjesztő: Dr. Dsupin Róbert rendőrkapitány, rendőr alezredes 

 

IV. Beszámoló a Pálházai Körzeti Alapszolgáltatási Központ munkájáról 

Előterjesztő: Ulicska Lászlóné intézményvezető 

 

V. Előterjesztés Pálháza Város Önkormányzat átfogó értékelése a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 

Előterjesztő: jegyző 

 

VI. Előterjesztés a 2018. évi közbeszerzési terv elfogadására 

Előterjesztő: jegyző 

 

VII. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: polgármester, jegyző 

 

VIII. Egyéb indítványok, javaslatok 

 

2018. április 

 

I. Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről és a tett 

intézkedésekről (szóban) 

Előterjesztő: polgármester, jegyző  



 

II. Előterjesztés a 2017. évi zárszámadási rendelet-tervezet jóváhagyására, valamint a 

könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített tartalmú – a helyi önkormányzat és 

intézményei adatait összevontan tartalmazó – éves pénzforgalmi jelentés, rövidített mérleg, 

pénzmaradvány és eredmény-kimutatás jóváhagyására 

Előterjesztő: polgármester, jegyző 

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság 

 

III. Előterjesztés Pálháza Város Önkormányzata és a felügyelete alá tartozó költségvetési 

szervek 2017. évi belső ellenőrzésének tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadására 

Előterjesztő: polgármester 

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság 

 

IV. Tájékoztató a Zempléni Vízmű Kft. 2017. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: Lakatos István igazgató 

 

V. Tájékoztató Pálháza városban a települési szilárd hulladékgyűjtéssel összefüggő 

tevékenységek ellátásáról 

Előterjesztő: Zempléni Z.H.K. Kft 

 

VI. Tanulmányi ösztöndíj pályázatok elbírálása 

Előterjesztő: polgármester, jegyző  

 

VII. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: polgármester, jegyző 

 

VIII. Egyéb indítványok, javaslatok  

 

2018. május 

 

I. Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről és a tett 

intézkedésekről (szóban) 

Előterjesztő: polgármester, jegyző  

 

II. Tájékoztató a háziorvosi tevékenység ellátásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

III. Tájékoztató a fogorvosi tevékenység ellátásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

IV. Tájékoztató a védőnői tevékenység ellátásáról 

Előterjesztő: polgármester 

 

V. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: polgármester, jegyző 

 

VI. Egyéb indítványok, javaslatok  

 

 

 

 

 



2018. június 

 

I. Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről és a tett 

intézkedésekről (szóban) 

Előterjesztő: polgármester, jegyző  

 

II. Tájékoztatás a 2018. évi Városnapi rendezvény programjáról 

Előterjesztő: polgármester, jegyző  

 

III. Előterjesztés a Díszpolgári cím és Pálháza Városért Emlékérem adományozására 

Előterjesztő: polgármester 

 

IV. Javaslat a Képviselő-testület 2018. II. féléves munkatervének elfogadására 

Előterjesztő: polgármester 

 

V. Tájékoztató a Hegyközi Tündérvarázs Óvoda működéséről 

Előterjesztő: Begala Andrásné óvodavezető 

 

VI. Tájékoztató a Hegyközi Nyelvoktató Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola (3994 Pálháza, Vásártér utca 13.) működéséről 

Előterjesztő: Horváth Zoltán igazgató  

 

VII. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: polgármester, jegyző 

 

VIII. Egyéb indítványok, javaslatok 

 

 

 

 

        Csató Szabolcs 

              jegyző  


