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Bátaszék város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

2015. évi 
 

ÜLÉSTERVE      1 

 

A képviselő-testületi ülések kezdő időpontja:  16,00 óra 
 
január 22. (4. csütörtök) 

- tájékoztató a városi köztemető 2014. évi üzemeltetésével összefüggő bevéte-
lekről, kiadásokról, a 2015. évi Üzemeltetési Tervének elfogadása,  

előterjesztő: üzemeltető; tárgyalja: PGB 

- a helyi közművelődési intézmények 7 éves továbbképzési tervének 
módosítása 

előterjesztő: jegyző; tárgyalja: KOISB 
 
- a Bátaszéki Önkéntes Tűzoltóság Köztestületével kötendő együttműködési 

megállapodás jóváhagyása 
előterjesztő: polgármester; tárgyalja: PGB 

- a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások 
felülvizsgálata  

előterjesztő: jegyző; tárgyalja: PGB 

- a bátaszéki Cikádor Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti 
Iskola Intézményi Tanácsába történő delegálás 

előterjesztő: polgármester; tárgyalja: KOISB 

- az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról szóló 
20/2013.(XII.31.) önk.-i rendelet módosítása 

előterjesztő: polgármester; tárgyalja: PGB, KOISB 
 
- a testvértelepülésre történő iskolai kirándulások támogatása 
előterjesztő: polgármester; tárgyalja: KOISB, PGB 
 
- az „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Bátaszék” című, DDOP-3.1.3/G-14-

2014-0031 jelű projekt kivitelezőjének kiválasztása 
előterjesztő: polgármester; tárgyalja: PGB 
 
Az előterjesztések benyújtásának határideje: 2015. január 14. 
                                                           
1   elfogadta Bátaszék Város Képviselő-testülete a 197/2014.(XII.11.) önk.-i határozatával 
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február 19. (3. csütörtök) 

- az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének IV. számú módosítása 
előterjesztő: polgármester; tárgyalja: valamennyi bizottság 

- az önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. fordulós megtárgyalása  
előterjesztő: polgármester; tárgyalja: valamennyi bizottság 

- a helyi oktatási intézmények működtetésének átvállalása  
előterjesztő: polgármester; tárgyalja: PGB, KOISB 

- a közművelődési intézmények beszámolója a 2014. évben végzett munkájuk-
ról, tájékoztató a 2015. évi elképzeléseikről, feladataikról 

előterjesztő: intézményvezetők; tárgyalja: KOISB 

- az önkormányzat 2015-2019. évi gazdasági-cselekvési programjának elfoga-
dása 

előterjesztő: polgármester, tárgyalja: valamennyi bizottság 

- a 2015. évi közmeghallgatás időpontjának kitűzése  
előterjesztő: polgármester;  

- a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló rende-
let módosítása  

előterjesztő: jegyző; tárgyalja: SzB, PGB  

- Tájékoztató a 2014. II. félévi adó- és számlatartozásokról 
előterjesztő: jegyző; tárgyalja: PGB 
 
Az előterjesztések benyújtásának határideje: 2015. február 11.  
 
 
február 26. (együttes ülés, 17 órakor-Bátaszéken) 

- a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének elfo-
gadása 

előterjesztő: jegyző; tárgyalja: PGB 
 
Az előterjesztések benyújtásának határideje: 2015. február 19.  
 
 
március 12.   (Közmeghallgatás) 

- Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi célkitűzéseinek teljesüléséről, vala-
mint az önkormányzat 2015. évi tervezett feladatairól. 

előterjesztő: polgármester; 
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március 12. (2. csütörtök)   

- a bátaszéki gesztorságú társulások 2015. évi költségvetésének véleményezése 
előterjesztő: jegyző; tárgyalja: valamennyi bizottság 

- az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet elfogadá-
sa 

előterjesztő: polgármester; tárgyalja: valamennyi bizottság 

- a városi Tanuszoda 2014. évi üzemeltetésének tapasztalatai 
előterjesztő: üzemeltető 

- Bátaszék Város Önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása 
előterjesztő: jegyző; tárgyalja: PGB 

- a társulási tanács elnökeinek beszámolója az általuk vezetett társulások 2014. 
évi működéséről 

előterjesztő:TT elnökök; tárgyalja: SzB, KOISB 
 
Az előterjesztések benyújtásának határideje: 2015. március 4. 
 
 
április 23. (4. csütörtök) 

- az önkormányzat 2014. évi zárszámadási rendeletének jóváhagyása 
előterjesztő: polgármester; tárgyalja: valamennyi bizottság 

- tájékoztató Bátaszék Város Önkormányzata által létrehozott közalapítványok 
2014. évi tevékenységéről. 

előterjesztő: kuratóriumi elnökök; tárgyalja: KOISB, SzB 

- Beszámoló a Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi munkájáról  
előterjesztő: jegyző; tárgyalja: valamennyi bizottság 

- tájékoztató a bátaszéki gesztorságú társulások valamint a Bátaszéki Közös 
Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról 

előterjesztő: KÖH pü.-i irodavezető; tárgyalja: valamennyi bizottság  
 

- javaslat 2014. évi megyei díjak adományozására 
előterjesztő: polgármester, tárgyalja: KOISB 
 
Az előterjesztések benyújtásának határideje: 2015. április 15. 
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május 21. (3. csütörtök) 

- a város 2014. évi közrendjének, közbiztonságának értékelése 
előterjesztő: Szekszárdi rendőrkapitány; 

- az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének I. számú módosítása 
előterjesztő: polgármester; tárgyalja: valamennyi bizottság 
 
- az önkormányzati utak forgalmi rendjének felülvizsgálata a közúti közleke-

désről szóló 1988. I. törvény 34. § (2) bekezdése alapján 
előterjesztő: polgármester; tárgyalja: PGB 

- önkormányzati alapítású gazdasági társaságok 2014. évi mérlegbeszámolójá-
nak megtárgyalása 

előterjesztő: gazdasági társaságok ügyvezetői; tárgyalja: PGB, FB-ok 

- a 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelé-
se 

előterjesztő: jegyző, Gondozási Kp. vez.; tárgyalja: SzB;  
véleményezi: Tm.-i Korm.hiv. 
 
Az előterjesztések benyújtásának határideje: 2015. május 13. 
 
 
június 11. (2. csütörtök) 

- tájékoztató a 2014. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv 
teljesüléséről 

előterjesztő: jegyző; tárgyalja: PGB 

- helyi önkormányzati kitüntetések és elismerő címek adományozása 
előterjesztő: polgármester; tárgyalja:  

- beszámoló a Gondozási Központ szociális alapszolgáltatási és egészségügyi 
feladatainak 2013. évi ellátásáról. 

előterjesztő: Gkp. vezetője; tárgyalja: SzB 

- a Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde 2014/2015. nevelési évében in-
dítható csoportjaira és dolgozói létszámára vonatkozó javaslat véleményezé-
se 

előterjesztő: óvodaigazgató; tárgyalja: KOISB 
 
Az előterjesztések benyújtásának határideje: 2015. június 3. 
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augusztus 20.   ( Ünnepi ülés!) 

- helyi önkormányzati kitüntetések és elismerő címek átadása 
előterjesztő: polgármester;  
 
 
augusztus 27. (4. csütörtök) 

- tájékoztató a 2015. I. félévi adó-és számlatartozásokról 
előterjesztő: jegyző; tárgyalja: PGB 

- beszámoló a 2013/2014-es nevelési év végrehajtásáról, valamint a 
2014/2015-ös nevelési év előkészületeiről, főbb feladatairól  
előterjesztő: óvodaigazgató; tárgyalja: KOISB 

- az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének II. számú módosítása  
előterjesztő: polgármester; tárgyalja: valamennyi bizottság 
 
Az előterjesztések benyújtásának határideje: 2015. augusztus 19. 
 
 
szeptember 17. (3. csütörtök) 

- csatlakozás a Bursa-Hungarica Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához 
előterjesztő: jegyző; tárgyalja: PGB, SzB 
 
Az előterjesztések benyújtásának határideje: 2015. szeptember 9. 
 
 
október 15. (3. csütörtök) 

- az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének III. számú módosítása  
előterjesztő: polgármester; tárgyalja: valamennyi bizottság 
 
Az előterjesztések benyújtásának határideje: 2015. október 7. 
 
 
november 19. (3. csütörtök) 

- a 2015. évi önkormányzati rendezvényprogram jóváhagyása 
előterjesztő: polgármester; tárgyalja: KOISB 

- egyes háziorvosokkal kötött 2015. évi önkormányzati rendezvényprogram 
jóváhagyása 

előterjesztő: polgármester; tárgyalja: KOISB 



 

 
1 

- a „Morbihan” Kft.-vel kötendő feladat-ellátási szerződés jóváhagyása 
előterjesztő: jegyző; tárgyalja: SzB, PGB 
 
Az előterjesztések benyújtásának határideje: 2015. november 11. 
 
 
december 10. (2. csütörtök) 

- a kegyeleti közszolgáltatási szerződés jóváhagyása 
előterjesztő: polgármester; tárgyalja: PGB 

- Szűcs Gáborné vállalkozási szerződésének jóváhagyása 
előterjesztő: polgármester; tárgyalja: PGB, SzB 

- Beszámoló a Bátaszéki Települési Értéktár 2015. évi működéséről. 
előterjesztő: TÉB elnöke; tárgyalja: KOISB 

- a BÁT-KOM 2004. Kft. 2016. évi üzleti tervének elfogadása 
előterjesztő: Kft. ügyvezető igazgató; tárgyalja: PGB, FB 

- az önkormányzati bérlakás állomány 2016. évi felújítási tervének jóváhagyá-
sa 

előterjesztő: jegyző; tárgyalja: PGB 
 
- a 2016. évi lakossági fizetési kötelezettségekről szóló rendelet-tervezet meg-

vitatása 
előterjesztő: polgármester; tárgyalja: valamennyi bizottság 

- Bátaszék város Közoktatási, Közművelődési és Műemlékvédelmi Közalapít-
ványa kuratóriumi és felügyelő bizottsága tagjainak megválasztása 

előterjesztő: polgármester; tárgyalja: valamennyi bizottság 

- a képviselő-testület 2016. évi üléstervének megvitatása 
előterjesztő: polgármester; tárgyalja: valamennyi bizottság 

- megváltozott munkaképességű dolgozók 2016. évi alkalmazása 
előterjesztő: jegyző; tárgyalja: PGB, SzB 

- a 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 
előterjesztő: jegyző; tárgyalja: PGB 
 
Az előterjesztések benyújtásának határideje: 2015. december 2. 
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Bizottságok üléseinek időpontjai 
(a képviselő-testületi ülés hetén) 

 
 

Kulturális, Okt., Ifj. és Sportbizottság: hétfő  16,00-órakor 

Szociális Bizottság: kedden  14,00-órakor 

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság: szerdán 16,00-órakor 


