
SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ-

TESTÜLETÉNEK  

2014. ÉVI MUNKATERVE 

Állandó napirendi pontok 

 

„A polgármester tájékoztatója” (minden ülésen) 

„ÁJTI beruházás aktuális feladatai” (szükség szerint) 

„Bucka szennyvízcsatornázás aktuális feladatai” (szükség szerint) 

„KEOP-7.2.4.0/09-2009-20019 „Szigetszentmiklós, Bucka-tó kármentesítése” beruházás aktuális 

feladatai” (szükség szerint) 

KMOP- 5.1.1./B-12-k-2012-0005 „Híd a generációk között - A szigetszentmiklósi József Attila 

lakótelep szociális célú rehabilitációja” projekt aktuális feladatai (szükség szerint) 

 „Fellebbezések” (szükség szerint) 

 

2014. január 29. 

 

„A közművelődésről szóló 6/1999.(III.25.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata” 

 „A Szigeti Vízművek Kft. további feladatellátását megalapozó döntések” 

„Intézményvezetői pályázatok kiírása” 

 „Tisztségviselők 2013. IV. negyedévi jutalma” 

 

2014. február 26. 

 

„Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 

rendelet megalkotása”  

„2014. július 1. – 2015. június 30. gázévi intézményi gáz közbeszerzés engedélyezése, fedezet 

biztosítás” 

 „Országos Egyéni Választókerületi Bizottság tagjainak megválasztása” 

„Szavazatszámláló Bizottsági tagok megválasztása” 

 „Városi Közbiztonsági Díj adományozása” 

 



2014. március 26. 

„A 2013. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása”  

„2013. évi önkormányzati támogatási keretek elszámolása” 

„Kulturális, környezetvédelmi és az önszerveződő közösségek, sportszervezetek 2014. évi 

pályázatainak elbírálása” 

 

2014. április … 

Közmeghallgatás 

Tárgya:……………………. 

 

2014. április 30. 

 

„Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének zárszámadása”  

 „Tájékoztató a Városi Rendőrkapitányság 2013. évi tevékenységéről”  

„Tájékoztató a Polgárőrség 2013. évi tevékenységéről” 

„Tájékoztató a mezei őrszolgálat 2013. évi tevékenységéről” 

 „Beszámoló a 2013. évi belső ellenőrzési tapasztalatokról” 

„Beszámoló az önkormányzat 2013. évi gyermekvédelmi tevékenységéről” 

„Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről” 

„A 2014/15. nevelési évben az óvodai csoportok maximális létszám túllépésének engedélyezése”  

„Intézményi, lakás és nem lakás célú ingatlanok felújítása” 

„Városi Érdemes Pedagógus Díj adományozása”  

„Városi Érdemes Diák Díj adományozása”  

„Tisztségviselők 2014. I. negyedévi jutalma”  

 

2014. május 28. 

 

 „ARIES Kft 2013. évi mérleg beszámolója”  

„Szigeti Vízművek Kft 2013. évi mérleg beszámolója”  

„Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Kft 2013. évi mérleg beszámolója”  

„Szigetszentmiklós és Térsége TDM Nonprofit Kft 2013. évi mérleg beszámolója” 



„ARIES Kft 2014. évi üzleti terve”  

„Szigeti Vízművek Kft 2014. évi üzleti terve”  

„Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Kft 2014. évi üzleti terve”  

„Szigetszentmiklós és Térsége TDM Nonprofit Kft 2014. évi üzleti terve” 

 „Városi Érdemes Egészségügyi és Szociális Dolgozó Díj adományozása”   

 

 

2014. június 25. 

„Beszámoló az EGOMIR 2013. évi tevékenységéről”  

„Javaslat pótelőirányzatok biztosítására és előirányzat átcsoportosításokra”  

„Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása” 

 

2014. augusztus 27. 

 

„Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetésről szóló rendeletének 

módosítása”  

„Parkrekonstrukciós munkák” 

 „Beszámoló a 2014. I. félévi költségvetési gazdálkodásról”  

 „Javaslat feladat-ellátási szerződés megkötésére a „Beszélj velem” Alapítvánnyal”  

„Tisztségviselők 2014. II. negyedévi jutalma”  

 

2014. szeptember 24. 

 

„Tájékoztató a közalapítványok tevékenységéről” 

„2015. évre vonatkozó intézményi villamos energia közbeszerzés engedélyezése, fedezet biztosítás” 

 „Fakitermelési és gallyazási munkálatok”  

„Pro Urbe kitüntetés adományozása” 

 

2014. október 29. 

 

„Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről” 

 



2014. november 26. 

 

„A 2014. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása”  

„Beszámoló a 2014. évi költségvetés. I-III. negyedévi pénzügyi teljesítéséről”  

 „Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepciója”  

„A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata”  

„A lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és értékesítéséről szóló 

26/2011.(X.27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata”  

 „Aries Kft-vel kötendő 2015. évi feladat-ellátási szerződések” 

„Aries Kft. megbízása a 2015. évi intézményi energiagazdálkodási és fűtés-karbantartási feladatok 

ellátása” 

2014. december 10. 

 

 „Javaslat pótelőirányzatok biztosítására és előirányzat átcsoportosításokra”  

„Kulturális, környezetvédelmi és az önszerveződő közösségek, sportszervezetek 2015. évi 

pályázatainak kiírása” 

„A Képviselő-testület 2015. évi munkatervének elfogadása” 

 „Városi Közművelődési Díj adományozása” 

„Városi Testnevelési és Sport Díj adományozása” 

 

 
A Képviselő-testületi ülések tervezett időpontjai célszerűségi okokból, jogszabályváltozások miatt változhatnak. 

 

 


