
SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ-

TESTÜLETÉNEK  

2015. ÉVI MUNKATERVE 

 

Állandó napirendi pontok 

 

„A polgármester tájékoztatója” (minden ülésen) 

 „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) 

„Közterületek elnevezése” (szükség szerint) 

 „Fellebbezések” (szükség szerint) 

2015. január 28. 

 

„Javaslat a Városi Bölcsőde Kossuth Lajos utcai telephelyére felvehető gyermeklétszámra és 

csoportszobák átalakításának lehetőségére” 

„Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 27/2008. (X.01.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata” 

 „Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata” 

 

2015. február 25. 

 

„A 2014. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása”  

„Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 

megalkotása”  

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

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

 „A felnőtt korúakra vonatkozó szociális gondoskodásról szóló 13/2011. (IV.28.) önkormányzati 

rendelet felülvizsgálata” 

„Közmeghallgatás időpontjának, napirendjének meghatározása” 

 „Városi Közbiztonsági Díj adományozása” 

„Második világháborús emlékmű kiegészítése” 

2015. március 25. 



„ARIES Kft 2015. évi üzleti terve”  

„Fővárosi Vízművek 2015. évi üzleti terve” 

„Szigeti Vízművek Kft 2015. évi üzleti terve”  

„Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Kft 2015. évi üzleti terve”  

„Szigetszentmiklós és Térsége TDM Nonprofit Kft 2015. évi üzleti terve” 

„A Képviselő-testület gazdasági programjának elfogadása” 

 „2014. évi önkormányzati támogatási keretek elszámolása” 

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

pályázatainak elbírálása” 

„Fitnesz park létrehozása a Kéktó Szabadidő parkban” 

„Beszámoló a Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal 2013. és 2014. évi tevékenységéről” 

 

2015. április … 

Közmeghallgatás 

Tárgya:……………………. 

2015. április 29. 

 

„Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének zárszámadása”  

„Tájékoztató a Városi Rendőrkapitányság 2014. évi tevékenységéről”  

„Tájékoztató a Polgárőrség 2014. évi tevékenységéről” 

„Tájékoztató a Szigetszentmiklósi Hivatásos Tűzoltóság 2014. évi tevékenységéről” 

„Beszámoló a 2014. évi belső ellenőrzési tapasztalatokról” 

„Beszámoló az önkormányzat 2014. évi gyermekvédelmi tevékenységéről” 

 „A 2015/2016 nevelési évben az óvodai csoportok maximális létszám túllépésének engedélyezése”  

„Városi Érdemes Pedagógus Díj adományozása”  

„Városi Érdemes Diák Díj adományozása”  

„Intézményi, lakás és nem lakás célú ingatlanok felújítása” 

„2016. évi intézményi elektromos áram közbeszerzéséhez fedezet biztosítása” 

  



2015. május 27. 

 

 „ARIES Kft 2014. évi mérleg beszámolója”  

„Fővárosi Vízművek 2014. évi mérlegbeszámolója” 

„Szigeti Vízművek Kft 2014. évi mérleg beszámolója”  

„Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Kft 2014. évi mérleg beszámolója”  

„Szigetszentmiklós és Térsége TDM Nonprofit Kft 2014. évi mérleg beszámolója” 

 „Városi Érdemes Egészségügyi és Szociális Dolgozó Díj adományozása”   

 

2015. június 24. 

„Beszámoló az EGOMIR 2014. évi tevékenységéről”  

„Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság 2015 I. félévi tevékenységéről” 

 

2015. augusztus 26. 

„Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésről szóló rendeletének módosítása”  

„Parkrekonstrukciós feladatok” 

„Őszi tervszerű fakivágás, telepítés” 

„Javaslat feladat-ellátási szerződések megkötésére sajátos nevelési igényű gyerekek ellátására”  

„Úszásoktatás biztosítása az általános iskolák tanulóinak második évfolyama számára” 

2015. szeptember 30. 

 

„Tájékoztató a közalapítványok tevékenységéről” 

 „Pro Urbe kitüntetés adományozása” 

„2016-2017. évi parkfenntartás” 

2015. október 28. 

 

 

2015. november 25. 

 

„A 2015. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása”  

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

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

 „Aries Kft-vel kötendő 2016. évi feladat-ellátási szerződések” 



„Aries Kft. megbízása a 2016. évi intézményi energiagazdálkodási és fűtés-karbantartási feladatok 

ellátása” 

„A szervezeti és működési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosítása” 

2015. december 9. 

 

 „Kulturális, környezetvédelmi és az önszerveződő közösségek, sportszervezetek 2016. évi 

pályázatainak kiírása” 

„A Képviselő-testület 2016. évi munkatervének elfogadása” 

 „Városi Közművelődési Díj adományozása” 

„Városi Testnevelési és Sport Díj adományozása” 

„2016. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása” 

„Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság 2015 II. félévi tevékenységéről” 

 

Konkrét időponthoz nem sorolható napirendek: 

„Első világháborús emlékmű rekonstrukciója” (Pályázati lehetőség függvényében) 

 

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

 

 


