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                   Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

               2020. évi munkaterve 

 
 

Minden képviselő-testületi ülésre meghívandó az országgyűlési képviselők és a bizottságok 
kültagjai, a Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatalának vezetője, valamint a csemői 

oktatási intézmények vezetői. 
 
 
 

Január  --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

         SZÜNET 
 

Február -------------------------------------------------------------------------------------------------------   
  

 2020. évre szóló költségvetési rendelet      
megtárgyalása (törvényességi határidő: február 15.) 

 Elkészítésért felelős: jegyző 
 Az előterjesztéshez be kell nyújtani az önkormányzati bizottságok 

állásfoglalását. 
  

Március --------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
  

 2020. évi közbeszerzési terv elfogadása  
Elkészítéséért felelős: jegyző 
 

 Civil szervezetek támogatására pályázat kiírása 
Elkészítéséért felelős: jegyző 
 

 Civil szervezetek működéséről szóló tájékoztató 
Előkészítéséért felelős: jegyző 
Meghívandók: a csemői civil szervezetek vezetői  
 

Április ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  

 2019. évi pénzügyi zárszámadás megtárgyalása 
                                               Elkészítéséért felelős: jegyző 

     Az előterjesztéshez be kell nyújtani a Pénzügyi Bizottság      
     állásfoglalását. 
 

 Beszámoló a 2019. évi belső ellenőrzési feladatok tapasztalatairól 
       Elkészítéséért felelős: jegyző 

 

 Civil szervezetek támogatására beérkezett pályázatok  
elbírálása 

                                                 Meghívandók: a pályázó civil szervezetek vezetői  
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Május ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 

 A Községi Könyvtár és Közművelődési Színtér működéséről szóló 
beszámoló 

      Elkészítéséért felelős: Vas Tiborné művelődésszervező  
 

 Beszámoló a Csemői Konyha működéséről  
Elkészítéséért felelős: Lendér József élelmezésvezető     
 

 Községi gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámoló 
(törvényességi határidő május 31.)  

      Elkészítéséért felelős: jegyző 
 
•      A község közrendjének, közbiztonságának helyzetéről szóló  
        beszámoló megtárgyalása 
        Elkészítéséért felelős: Ceglédi Rendőrkapitányság vezetője 
        Meghívandó: Rendőrkapitányság vezetője, körzeti megbízottak   
                       
•      Polgárőrség beszámolója 
        Meghívandó: a polgárőrség vezetője 
 

Június ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  

 Díszpolgári cím adományozásáról döntés 
 

 Falu kiváló mestere kitüntetés adományozásáról szóló döntés  
 

 Falugyűlés időpontjának meghatározása  
  
Július ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
   SZÜNET 
 
Augusztus -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
   SZÜNET 
 
Szeptember ---------------------------------------------------------------------------------------------------------    
 

 Tájékoztató a 2020. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről  
(törvényességi határidő: szeptember 15.) 

                                               Elkészítéséért felelős: jegyző 
                                          Az előterjesztéshez be kell nyújtani a Pénzügyi Bizottság   

     állásfoglalását. 
     

 „CSEMŐI FÉSZEK” helyi lakásfelújítási támogatás igénylésére  
pályázat kiírása  
Elkészítéséért felelős: jegyző  
 

 Beszámoló a Polgármesteri Hivatal működéséről   
                                                 Elkészítéséért felelős: jegyző    
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Október --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 Közmeghallgatás időpontjának meghatározása 
Előkészítéséért felelős: jegyző 

 
November  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 A 2020. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztató 
      Elkészítéséért felelős: jegyző 

                                           Az előterjesztéshez be kell nyújtani a Pénzügyi Bizottság  
                                                állásfoglalását. 
 

•   A 2021. évi belső ellenőrzési terv elfogadása  
     Elkészítéséért felelős: jegyző 
 

December -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 2021. évi munkaterv megtárgyalása 
      Elkészítéséért felelős: jegyző 

 
  
Mint minden évben, 2020-ban is sor kerül az állami (Nemzeti Ünnep március 15-e tiszteletére, Szent 
István Ünnepe augusztus 20-án, október 23-a) megszervezésére. A korábbi évekhez hasonlóan, a 

virágvásár, és a virágünnep (falunap) kiemelt községi ünnepség lesz. Fentieken túlmenően még számos 
– az elmúlt években sikerrel megrendezésre kerülő – rendezvényre (zenés nyári estek, szüreti bál) és 
programra várjuk a csemői lakosokat, családokat.  
 
Csemő, 2019. december 11. 
 
             Dr. Lakos Roland  
                          polgármester 

 
 
 
 


