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I. fejezet 

Általános rendelkezések 
 
 

Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képvsielő-
testület) szükség szerint, de legalább havonta egy alkalommal ülést tart, július kivételével. 
 
A képviselő-testület ülései általában a tárgyhónap utolsó hetének csütörtök napján kerülnek 
megtartásra. 
Az előterjesztések elkészítésének leadási határideje a bizottsági üléseket megelőző hét 
csütörtöki napja. 
 
Az ülések kezdő időpontja általában: 16.00 óra 
Az ülések helye: Községháza tanácskozóterme (Balatonberény, Kossuth tér 1.) 
 
A képviselő-testület ülései nyilvánosak, azokon – a zárt ülések kivételével bárki megjelenhet, 
jogait az SZMSZ keretén belül gyakorolhatja. A képviselő-testület nyilt üléseit a helyi 
kábeltelevizó közvetiti. 
 
A képviselő-testület üléseinek időpontjáról és helyéről a község lakosságát, 
ingatlantulajdonosait az önkormányzat hirdetőtábláin kihelyezett meghivóval – az ülést 
megelőzően legalább 5 nappal – értesiteni kell, felüntetve az ülés napirendi pontjait. 
 
A képviselő-testület szükség szerint rendkívüli ülést is tart. 
 
 

II. fejezet 
Közmeghallgatás, üdülőhelyi fórum 

 
 
Közmeghallgatás 
Időpontja: 2015. február   13. 18.00 óra 
Helye: Művelődési Ház 
Tárgy: Tájékoztató a 2014. évi önkormányzati gazdálkodásról, a 2015. évi önkormányzati 
költségvetési tervezetről. 
 
 
Üdülőhelyi Fórum 
Időpontja: 2015. június 6. (szombat) 10.00 óra 
Helye: Művelődési Ház 
Tárgy: Tájékoztató a község 2014. évi gazdálkodásáról, 2015. évi tervek, közérdekű információk 
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III. fejezet 

 
Képviselő-testületi ülések időpontjai, napirendjei 

 
 
 

2015. január 29. (csütörtök) 

 
Jelentés a lejárt határidejeű határozatok végrehajtásáról, beszámoló a két ülés között 
végzett munkáról, fontosabb intézkedésekről 

Előadó: Horváth László polgármester 
 
Közterületi faállomány szakértői vizsgálata 

Előadó: Horváth László polgármester 
 
Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési tervezete (I. forduló) 

Előadó: Horváth László polgármester 

 
Szociális rendelet felülvizsgálata  

Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző 
 
A 2014. évi idegenforgalmi szezon értékelése, és javaslatai  a Turisztikai Egyesület 
szemszögéből 

Előadó: Osvald Bálint egyesület elnöke 
 
Köztisztviselők 2015. évi teljesítménykövetelményei 

Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző 
 
Polgármester 2015. évi  szabadságolási ütemterve 

Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző 
 

 

2015.  február 4. 15.00 óra  EGYÜTTES ÜLÉS 

Balatonkeresztúr és Balatonmáriafürdő Község Önkormányzati Képviselő-testületével 
 

Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének megállapítása 
Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző 

 
 
 

2015. február  13., 18.00 óra 
KÖZMEGHALLGATÁS 

(Művelődési Ház) 
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2015. február 26. (csütörtök) 

 
Jelentés a lejárt határidejeű határozatok végrehajtásáról, beszámoló a két ülés között 
végzett munkáról, fontosabb intézkedésekről 

Előadó: Horváth László polgármester 
 

Vagyongazdálkodási terv felülvizsgálata 
Előadó: Horváth László polgármester 
 

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadása  
Előadó: Horváth László polgármester 

(A jegyző által költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről 

szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. – 

ehhez képest változás lehet) 

Zárt ülés: 
Elismerések adományozásáról döntés 

Előadó: Horváth László polgármester 
 

2015. március 26. (csütörtök) 

 
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint tájékoztató a két ülés 
között végzett munkáról, fontosabb intézkedésekről, eseményekről 

           Előadó: Horváth László polgármester 

 
Az önkormányzat 2015-2019. közötti  gazdasági programjának meghatározása 
Előadó: Horváth László polgármester 

 
Pénzügyi Bizottság beszámolója a civil szervezetek részére 2014. évben  átadott 
önkormányzati támogatásokról, a támogatások elszámolásának ellenőrzéséről 
                Előadó: Zibák Istvánné bizottság elnöke 
 
 Civil szervezetek tájékoztatója a 2014. évben végzett tevékenységükről 

    Előadók: Civil szerveztek vezetői 
 
Beszámoló a háziorvosi ellátásról, a védőnői tevékenységről, a központi ügyeleti 
ellátásról 

Előadók: Háziorvos, védőnő, Alapellátási Intézet 
 

 Balatonberény Község Önkormányzatának 2015. évi közbeszerzési terve 
    Előadó: Horváth László polgármester 
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2015. április 30. (csütörtök) 

 
Jelentés a lejárt határidejű határzatok végrehajtásáról, valamint tájékozató a két ülés 
között végzett munkáról, fontosabb intézkedésekről, eseményekről 

Előadó: Horváth László polgármester 
 
Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet 
módosítása 

Előadó: Horváth László polgármester 
 
Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadása 

Előadó: HorváthLászló polgármester 
 

Beszámoló a rendőrség 2014. évi tevékenységéről, 2015. évi felkészülésről 
Előadó: őrsparancsnok 

 
Beszámoló az Alapszolgáltatási Központ 2014. évi munkájáról 

Előadó: Petkess Kornélné intézményvezető 
 
Gyermekvédelmi törvényből eredő feladatok végrehajtásának értékelése 

Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző, Petkess Kornélné intézményvezető 
 
Települési Értéktár Bizottság beszámolója 

Előadó: Kovács Ilona, Zibák Istvánné, Barjákné Martin Judit bizottság tagjai 
 
Közterületek elnevezésének felülvizsgálata 

Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző 
 
Beszámoló a belső ellenőrzés tapasztalatairól 
Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző 
 
 2015. május 14. területbejárás 
 

 
2015. május 28. (csütörtök) 

 
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint tájékoztató a két ülés 
között végzett munkáról, fontosabb intézkedésekről, eseményekről 

Előadó: Horváth László polgármester 
 

A községbejárás tapasztalatainak értékelése 
Előadó: Horváth László polgármester 
 

Balatonberényi Településüzemeltetési és Fejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi 
zárszámadása 

Előadó: Településüzemeltetési Nonprofit  Kft. ügyvezetője 
 
Tájékoztató az üdülési szezonra való felkészüléséről 

Előadó:  Településüzemeltetési Nonprofit  Kft. ügyvezetője 
 

Óvodai felvételi körzetek megállapítása 
Előadó: Horváth László polgármester 
 

Bankszámla vezetés felülvizsgálta 
Előadó: Horváth László polgármester 
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2015. június  6.    (szombat) 10 óra  

ÜDÜLŐHELYI FÓRUM 
(Művelődési Ház) 

 

 
2015. június 25. (csütörtök) 

 
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint tájékoztató a két ülés 
között végzett munkáról, fontosabb intézkedésekről,   

eseményekről 
Előadó: Horváth László polgármester 

 

 
2015. augusztus 27. (csütörtök) 

 
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint tájékoztató a  két ülés 
között végzett  munkáról, fontosabb intézkedésekről, eseményekről. 

Előadó: Horváth László polgármester 
 
Az önkormányzat 2015. I. félévi gazdálkodásáról beszámoló 

Előadó: Horváth László polgármester 
Az előkészítésben részt vesznek : intézményvezetők, pénzügyi főelőadó, Pénzügyi, 
Településfejlesztési , Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság 

                  
 

 
2015. szeptember 24. (csütörtök) 

                                          
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról , valamint tájékoztató a   két ülés 
között  végzett munkáról , fontosabb intézkedésekről, eseményekről 

Előadó: Horváth László polgármester 
 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójához 
való csatlakozásról 
                 Előadó: Horváth László polgármester 
 

 
2015. október 29. (csütörtök) 

                                                      
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, beszámoló a két ülés között 
végzett munkáról. 

Előadó: Horváth László polgármester 
 
Tájékoztató az üdülési szezonban elvégzett munkáról 

Előadó: Településüzemeltetési Nonprofit Kft ügyvezetője 
 
Idegenforgalmi adóellenőrzés tapasztatalai 

Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző 
 
Honlap működtetési szerződés felülvizsgálata 

Előadó: Horváth László polgármester 
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2015. november 11., 15.00 óra 
Együttes ülés Balatonkeresztúr és Balatonmáriafürdő Község Önkormányzatával 

 
Közös Hivatal 2016. évi koncepciójának meghatározására 
Közös Hivatal 2015. évi munkájáról beszámoló 

Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző 
              
 

 
2015. november 26. (csütörtök) 

 
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról , valamint tájékoztató a két  ülés 
között végzett munkáról, fontosabb intézkedésekről, eseményekről 

Előadó: Horváth László  polgármester 
 
Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepciója 

Előadó: Horváth László polgármester 
 
Belső ellenőrzési ütemterv meghatározása 

Előadó:Mestyán Valéria címzetes főjegyző 
 
Zárt ülés:  
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázatok elbírálása 

Előadó: Mestyán Valéria címzetes főjegyző 

 

2015. december 17. (csütörtök) 
(ünnepnapok miatt) 

                                                        
Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról , valamint tájékoztató a két ülés 
között végzett munkáról , fontosabb intézkedésekről , eseményekről 

 Előadó: Horváth László polgármester 
 
A képviselő-testület 2016. évi ülés- és munkatervének meghatározása 

Előadó: Horváth László polgármester 
 

 
Balatonberény, 2014. december 10. 

 
Horváth László sk. 
polgármester         

                                                
Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testület a 2015. évi ülés- és munkatervét  
184/2014.(XII.18.) határozatával jóváhagyta.  


