
JANUÁR

1. Óvodai beíratások időpontjának meghatározása /A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 83.§. (2) bekezdés b./ pontja alapján/

2. Polgármesteri tájékoztató

3. Indítványok, javaslatok

4. Faluszépítés

5. Közmunka-program

FEBRUÁR
1. Javaslat  Csernely Községi Önkormányzatnak az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségének megállapítására /Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 29/A.§. alapján/

2. Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelet-tervezete 

Csernely község 2015. évi költségvetésének jóváhagyására /  Az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdése alapján/

3. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjáról 

szóló 9/2014. (III.31.)  önkormányzati  rendelet  módosítására /A szociális  igazgatásról  és 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. §. (9) bekezdése alapján/

4. Javaslat  Csernely  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a  2014.  évi 

költségvetéséről  szóló  2/2014.  (II.4.)  önkormányzati  rendelete  módosítására  /  Az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §. (5) bekezdése alapján/

5. Polgármesteri tájékoztató

6. Indítványok, javaslatok

MÁRCIUS
1. Csernely  Községi  Önkormányzat  2015.  évi  Közbeszerzési  Tervének  elfogadása  /A 

közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 33. §.-a alapján/

2. Jelentés a községi utak, járdák, hidak állapotáról

3. Tájékoztató a 2014- évben elvégzett közhasznú munkákról, 2015. évi tervek

4. Tájékoztató  a  2014-  évben  benyújtott  pályázatokról  és  az  esetleges  2015.  évi  pályázati 

lehetőségekről

5. Polgármesteri tájékoztató

6. Indítványok, javaslatok



ÁPRILIS
1. Tájékoztató az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról /A 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. §. 

(6) bekezdése és a 104. §. (1) bekezdés e./ pontja alapján/

2. Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendelet-tervezete Csernely község 

2014. évi költségvetésének teljesítéséről /  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 91.§. (1) bekezdése alapján/

3. Tájékoztatás a belső ellenőrzés megállapításairól, tapasztalatairól /A költségvetési szervek 

belső  kontrollrendszeréről  és  belső  ellenőrzéséről  szóló  370/2011.  (XII.31.)  Korm. 

rendelet 49.§. (3a) bekezdése alapján/

4. Polgármesteri tájékoztató

5. Indítványok, javaslatok

MÁJUS
1. Tájékoztató a község egészségügyi helyzetéről

2. Tájékoztató a közművelődési és könyvtári feladatok ellátásáról

3. Csernely  Községi  Önkormányzat  Helyi  Esélyegyenlőségi  Programjának  áttekintése  /Az 

egyenlő  bánásmódról  és  az  esélyegyenlőség  előmozdításáról  szóló  2003.  évi  CXXV. 

törvény 31.§. (4) bekezdése alapján/

4. Polgármesteri tájékoztató

5. Indítványok, javaslatok

JÚNIUS
1. Tájékoztató a Csernelyi Óvoda munkájáról

2. Csernelyi  Óvoda 2014-2015.  évi  munkatervének jóváhagyása  /A nemzeti  köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény 83.§. (2) bekezdés b./ pontja alapján/

3. Tájékoztató  a  középtávra  szóló  integrált  településfejlesztési  stratégiáról  /A 

településfejlesztési  koncepcióról,  az  integrált  településfejlesztési  stratégiáról  és  a 

településrendezési  eszközökről,  valamint  egyes  településrendezési  sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm.rendelet 6.§. (3) bekezdése alapján/

4. Tájékoztató a környezet állapotáról /A környezet védelmének általános szabályairól szóló 

1995. évi LIII. törvény 46.§. (1) e.), 51.§. (3) bekezdése alapján/

5. Polgármesteri tájékoztató

6. Indítványok, javaslatok



JÚLIUS 1-TŐL AUGUSZTUS 31-IG ÜLÉSSZÜNET

SZEPTEMBER
1. Tájékoztató  az  adóügyi  feladatok  ellátásáról  /A helyi  önkormányzatok  és  szerveik,  a 

köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és 

hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§. (3) bekezdés g.) pontja alapján/

2. Tájékoztató a saját bevételi tervek teljesítéséről

3. Falugyűlés, közmeghallgatás előkészítése

4. Tájékoztató a beruházási-, felújítási-, karbantartási munkákról

5. Polgármesteri tájékoztató

6. Indítványok, javaslatok

FALUGYŰLÉS,  KÖZMEGHALLGATÁS  /A  Magyarország  helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54.§. alapján/

OKTÓBER
1. Tájékoztató a közrend, közbiztonság helyzetéről /A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. 

törvény 8.§. (4) bekezdése alapján/

2. Tájékoztató  a  szociális  étkeztetés  biztosításáról  /  A szociális  igazgatásról  és  szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4.§. (1) ma.) és a 92/B.§. (1) d.) pontja alapján/

3. Tájékoztató a Csernely Roma Nemzetiségi Önkormányzattal való együttműködésről

4. Falugyűlés, közmeghallgatás tapasztalatai 

5. Polgármesteri tájékoztató

6. Indítványok, javaslatok

NOVEMBER
1. Tájékoztató a települési szilárd hulladékgazdálkodási tevékenység helyzetéről

2. Tájékoztató a települési folyékony hulladékgazdálkodási tevékenység helyzetéről

3. Tájékoztató a közműves ivóvíz-szolgáltatási feladatokról

4. Az  Önkormányzat  2016.  évi  Belső  Ellenőrzési  Tervének  elfogadása  /  A Magyarország 

helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  119.§.  (5)  bekezdése 

alapján/

5. Javaslat a helyi adók és intézményi bevételek megállapítására /A Magyarországi gazdasági 



stabilitásról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 32.§. alapján/

6. Tájékoztató az Ózd Többcélú Kistérségi Társulás munkájáról, feladatairól /A Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93.§. 14. pont alapján/

7. Polgármesteri tájékoztató

8. Indítványok, javaslatok

DECEMBER
1. A Képviselő-testület 2016. évi munkatervének elfogadása

2. Tájékoztató az Ügyrendi Bizottság munkájáról

3. Az Önkormányzat 2014. évi munkájának értékelése

4. Polgármesteri tájékoztató

5. Indítványok, javaslatok


