
SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

2017. ÉVI MUNKATERVE 

 

Állandó napirendi pontok 

 

„A polgármester tájékoztatója” (minden ülésen) 

„Az alpolgármester tájékoztatója elvégzett munkájáról” (negyedévente, a „Polgármester tájékoztatója” 

napirend keretében) 

 „Közterületek elnevezése” (szükség szerint) 

„Javaslat a képviselői keretek felhasználására” (szükség szerint) 

„Fellebbezések” (szükség szerint) 

Időpont meghatározás nélküli napirendi pontok, aktualitás szerint 

 

„Tájékoztatás az iskolai tanulólétszám alakulásáról, a tanteremhiány megoldásáról” 

„Tájékoztatás a csapadékvíz elvezetés megoldására tett intézkedésekről” 

 

2017. február 15. 

„Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 

rendelet megalkotása” 

„A 2016. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása”  

„Az Aries Nonprofit Kft-vel kötött szerződések Általános szerződési feltételeinek módosítása” 

„A Szigeti Vízművek Nonprofit Kft-vel kötendő 2017. évi városi csapadékvíz-kezelési szerződés”  

 „Javaslat a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetével feladat-ellátási szerződés kötésére 

hajléktalan személyek részére nappali ellátás, éjjeli menedékhely, átmeneti szállás biztosítására” 

„Javaslat a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetével feladat-ellátási szerződés kötésére 

gyermekek és családok átmeneti otthon ellátásának biztosítására”  

„Városi Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezetői) álláshelyére pályázat kiírása” 

„Mocorgó Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) álláshelyére pályázat kiírása” 

„Pitypang Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) álláshelyére pályázat kiírása” 

„Közmeghallgatás időpontjának, napirendjének meghatározása” 

„Polgármester éves szabadság ütemezésének jóváhagyása” 



2017. március 29. 

„A lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és értékesítéséről szóló 26/2011. 

(X.27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata”  

„A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosítása 

(térítési díjak megállapítása)” 

„A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 7/2015. (III.26.) önkormányzati 

rendelet módosítása (térítési díjak megállapítása)” 

„2016. évi önkormányzati támogatási keretek elszámolása” 

„Kulturális, környezetvédelmi és az önszerveződő közösségek, sportszervezetek 2017. évi 

pályázatainak elbírálása” 

„Beszámoló a Budapest-Csepel Önkormányzatával kötött együttműködési keret-megállapodás 2016. 

évi teljesítéséről” 

 „Beszámoló a Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal 2016. évi tevékenységéről” 

2017. április 26. 

„Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének zárszámadása”  

„Tájékoztató a Városi Rendőrkapitányság 2016. évi tevékenységéről”  

„Tájékoztató a Polgárőrség 2016. évi tevékenységéről” 

„Tájékoztató a Szigetszentmiklósi Hivatásos Tűzoltóság 2016. évi tevékenységéről” 

„Átfogó értékelés az önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról” 

„A 2016. évre vonatkozó éves belső ellenőrzési jelentés” 

„A 2017/2018. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása, maximális 

létszám túllépés engedélyezése” 

„2017. évi intézmény felújítások” 

2017. április … - Közmeghallgatás 

Napirendje:……………………. 

2017. május 31. 

„Aries Nonprofit Kft. 2016. évi mérleg beszámolója” 

„Fővárosi Vízművek Zrt. 2016. évi mérleg beszámolója” 

„Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. 2016. évi mérleg beszámolója”  

„SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Nonprofit Kft. 2016. évi mérleg beszámolója”  



„Kis-Duna mente TDM Nonprofit Kft. 2016. évi mérleg beszámolója” 

„Beszámoló a gazdasági társaságok felügyelő bizottságainak 2016. évi tevékenységéről” 

„2017. évi nyári szünidei gyermekétkeztetés” 

„2017. évi parkrekonstrukció feladatok ellátása” 

2017. június 28. 

„Aries Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti terve” 

„Fővárosi Vízművek Zrt. 2017. évi üzleti terve” 

„Szigeti Vízművek Nonprofit Kft 2017. évi üzleti terve”  

„SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti terve”  

„Kis-Duna mente TDM Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti terve” 

„Tájékoztató a közalapítványok tevékenységéről” 

„Beszámoló az EGOMIR 2016. évi tevékenységéről”  

„Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság 2017. I. félévi tevékenységéről” 

 „2017. évi lakás és nem lakás célú ingatlanok felújítása” 

„Városi Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezetői) álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása” 

„Mocorgó Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása” 

„Pitypang Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása” 

2017. augusztus 30. 

„Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletének 

módosítása”  

„Beszámoló az önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi pénzügyi teljesítéséről” 

„Úszásoktatás biztosítása az általános iskolák tanulóinak II. évfolyama számára” 

„Pályázat kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő és szociálisan rászoruló tanulók támogatására” 

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

„Beszámoló az önkormányzat és a Beszélj Velem Alapítvány közötti feladat-ellátási szerződésről” 

2017. szeptember 27. 

 „2018. és 2019. évi parkfenntartási munkákra előzetes kötelezettségvállalás”  

„2018. évi energiagazdálkodási feladatok ellátása” 

„2018. évi fűtéskarbantartási feladatok ellátása” 



„Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 2018. évi fordulójához”  

„Babaköszöntő csomag beszerzése a születendő gyermekek részére” 

„Bucka városrész területén lévő közkutak 2017. augusztus 31. utáni fenntartása szükségességének 

felülvizsgálata” 

2017. október 25. 

„ARIES” Nonprofit Kft. 2018. évi feladat-ellátási szerződéseihez fedezet biztosítása, valamint a 

síkosság-mentesítési feladatok 2018.03.15-2022.03.15. időszakban történő ellátására vonatkozó 

szerződés” 

„Jégpálya üzemeltetése a Kéktó Szabadidőparkban a 2017-2018. évi szezonban”  

2017. december 6. 

„Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletének 

módosítása”  

„Beszámoló az önkormányzat 2017. évi költségvetése I-III. negyedévi pénzügyi teljesítéséről” 

„A szervezeti és működési szabályzatról szóló 19/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet módosítása”  

„Kulturális, környezetvédelmi és az önszerveződő közösségek, sportszervezetek 2018. évi 

pályázatainak kiírása” 

„Települési Önkormányzat véleménye az iskolai körzethatárok kialakításáról” 

„Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság 2017. II. félévi tevékenységéről” 

„A Képviselő-testület 2018. évi munkatervének elfogadása” 

 

 

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

 


