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Állandó napirendi pontok 

 

„A polgármester tájékoztatója” (minden ülésen) 

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

napirend keretében) 

„Tájékoztatás a folyamatban lévő beruházásokról” (szükség szerint) 

„Közterületek elnevezése” (szükség szerint) 

„Javaslat a képviselői keretek felhasználására” (3 havonta) 

„Fellebbezések” (szükség szerint) 

2018. február 14. 

„Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 

szóló önkormányzati rendelet megalkotása” 

„Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 

szóló 1/2017.(II.16.) önkormányzati rendelet módosítása”  

„Szigetszentmiklós Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségei” 

„Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 8/2015. (III.26.) önkormányzati rendelet 

felülvizsgálata” 

„A távhőszolgáltatás díjáról és a díj alkalmazás feltételeiről szóló 23/2005. (XII.21.) önkormányzati 

rendelet felülvizsgálata” 

„Síkosság-mentesítési feladatok ellátására vonatkozó szerződés” 

„OEVB tagok megválasztása” 

„SZSZB tagok megválasztása” 

„Polgármester éves szabadság ütemezésének jóváhagyása” 

2018. április 25. 

„Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének zárszámadása”  

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

(X. 27.) önkormányzati rendelet módosítása”  



„Átfogó értékelés az önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról” 

„A 2017. évre vonatkozó éves belső ellenőrzési jelentés” 

„A 2018/2019. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása, maximális 

létszám túllépés engedélyezése” 

„2017. évi önkormányzati támogatási keretek elszámolása” 

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

pályázatainak elbírálása” 

„2018. évi intézmény felújítások” 

„Beszámoló a Budapest-Csepel Önkormányzatával kötött együttműködési keret-megállapodás 2017. 

évi teljesítéséről” 

2017. május 7. 17 óra – Közmeghallgatás 

Napirendje:……………………. 

2018. május 30. 

„A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása, 

együttműködési megállapodás megkötése” 

„A közösségi együttélés szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása” 

„Aries Nonprofit Kft. 2017. évi mérleg beszámolója” 

„Fővárosi Vízművek Zrt. 2017. évi mérleg beszámolója” 

„Szigeti Vízművek Nonprofit Kft. 2017. évi mérleg beszámolója”  

„SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Nonprofit Kft. 2017. évi mérleg beszámolója”  

„Kis-Duna mente TDM Nonprofit Kft. 2017. évi mérleg beszámolója” 

„2018. évi parkrekonstrukciós feladatok ellátása” 

„Tájékoztató a Városi Rendőrkapitányság 2017. évi tevékenységéről”  

„Tájékoztató a Polgárőrség 2017. évi tevékenységéről” 

„Tájékoztató a Szigetszentmiklósi Hivatásos Tűzoltóság 2017. évi tevékenységéről” 

„Beszámoló a Szigetszentmiklósi Polgármesteri Hivatal 2017. évi tevékenységéről” 

„2018. évi nyári szünidei gyermekétkeztetés” 

  



2018. június 27. 

„A Képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról, a bizottságok feladat- és hatásköréről szóló 

20/2014. (XI.06.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata” 

„A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló 24/2015. (VIII.27.) önkormányzati 

rendelet felülvizsgálata” 

„Aries Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti terve” 

„Fővárosi Vízművek Zrt. 2018. évi üzleti terve” 

„Szigeti Vízművek Nonprofit Kft 2018. évi üzleti terve”  

„SZSZM Szigetszentmiklósi Városfejlesztő Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti terve”  

„Kis-Duna mente TDM Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti terve” 

„2018. évi lakás és nem lakás célú ingatlanok felújítása” 

„Bucka városrész forgalmi rendjének felülvizsgálata” 

„Tájékoztató a közalapítványok tevékenységéről” 

„Beszámoló az EGOMIR 2017. évi tevékenységéről”  

„Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság 2018.. I. félévi tevékenységéről” 

2018. szeptember 5. 

„Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletének 

módosítása”  

„Beszámoló az önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. félévi pénzügyi teljesítéséről” 

„Az üzletek éjszakai nyitva tartási rendjéről szóló 33/2008. (XII.17.) önkormányzati rendelet 

felülvizsgálata” 

„Szigetszentmiklós Város testnevelési és sport feladatairól szóló 9/2011. (IV.07.) önkormányzati 

rendelet felülvizsgálata” 

„A köztisztviselők illetményéről, valamint a köztisztviselőket megillető egyes juttatásokról és 

támogatásokról szóló 6/2012. (II.01.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata” 

„Földgáz energia közbeszerzése – Aries Nonprofit Kft” 

„Villamos energia közbeszerzése – Aries Nonprofit Kft” 

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

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

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

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



2018. október 3. 

„Az önkormányzat tulajdonában álló közutak és a közutak részét képező járdák burkolat-bontási 

tilalmának, valamint a felbontott burkolatok helyreállításának szabályozásáról szóló 27/2005. (XII.21.) 

önkormányzati rendelet felülvizsgálata” 

„Az önkormányzati intézményekben folyó munkahelyi étkeztetésről szóló 15/2011. (IV.28.) 

önkormányzati rendelet felülvizsgálata” 

„Az adóigazgatási feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségéről szóló 26/2007. (X.17.) 

önkormányzati rendelet felülvizsgálata” 

„Az önkormányzati képviselő, a bizottság elnöke és tagja, a tanácsnok tiszteletdíjáról, természetbeni 

juttatásáról és költségtérítéséről, a kötelezettségszegés jogkövetkezményeiről szóló 25/2014. (XII.11.) 

önkormányzati rendelet felülvizsgálata” 

„Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi 

fordulójához”  

2018. október 31. 

„Szigetszentmiklós Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 1/2012.(II.01.) 

önkormányzati rendelet felülvizsgálata” 

„Az állattartási hely kialakításáról szóló 27/2012. (X.04.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata” 

„A kiszolgáló és lakóút céljára történő lejegyzésről szóló 21/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelet 

felülvizsgálata” 

„A mezei őrszolgálatról szóló 37/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata” 

„A lakóépületek felújításának, korszerűsítésének támogatásáról szóló 12/2008. (IV.30.) önkormányzati 

rendelet felülvizsgálata” 

„A közterületek és ingatlanok rendjéről szóló 27/2015. (X.01.) önkormányzati rendelet 

felülvizsgálata” 

„Kulturális, környezetvédelmi és az önszerveződő közösségek, sportszervezetek 2019. évi 

pályázatainak kiírása”  

„Karácsonyi díszvilágítás 2018/2019.” 

„Jégpálya üzemeltetése a Kéktó Szabadidőparkban a 2018-2019. évi szezonban”  

2018. december 5. 

„Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletének 

módosítása”  

„Beszámoló az önkormányzat 2018. évi költségvetése I-III. negyedévi pénzügyi teljesítéséről” 

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



„A HUD120045 Szigethalmi homokbuckák" védettségéről szóló önkormányzati rendelet 

megalkotása” 

„Az egészségügyi alapellátás fejlesztésének támogatásáról szóló 33/2015. (XI.26.) önkormányzati 

rendelet felülvizsgálata” 

„Az Aries Nonprofit Kft 2019. évi feladatellátási szerződéseihez fedezet biztosítása” 

„Települési Önkormányzat véleménye az iskolai körzethatárok kialakításáról” 

„Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság 2018. II. félévi tevékenységéről” 

„A Képviselő-testület 2019. évi munkatervének elfogadása” 

 

 

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

 


