
PILISSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL Ő-TESTÜLET 
2014. ÉVI MUNKATERVE  

 

I. 

Általános Szabályok: 

1. Testületi ülés helye: Meghívó szerint  

2. Testületi ülés kezdési időpontja: 18.00 

3. A testületi ülésre meghívandók köre: SZMSZ szerint  

4. Az előterjesztések törvényességi ellenőrzése: a jegyző feladata 

II. 
 

Az ülés időpontja: 2014. február 4. 
 

1./ Előterjesztés a 2014. évi költségvetésről szóló rendelet megalkotására 
Előterjesztő:                  polgármester 
 

2./ Előterjesztés a 2014. évi közbeszerzési tervről  
Előterjesztő:                  polgármester 
 

3./ Előterjesztés a védőnői pályázat elbírálásáról  
Előterjesztő:                  polgármester 
 

4./ Előterjesztés az óvodai felvétel szabályairól, a 2014/2015. nevelési éven indítható 
óvodai csoportok számáról és az óvodai jelentkezések idejének kijelöléséről  
Előterjesztő:                  polgármester 
 

5./ Tájékoztató a Sportegyesület tevékenységéről 
Előterjesztő:                  polgármester 
 

 

Az ülés időpontja:       2014. április 22. 
 

1./ Előterjesztés a helyi közbiztonság érdekében végzett tevékenységről, valamint a 
további feladatokról a közbiztonsági koncepció alapján 
Előterjesztő:                  körzeti megbízott  
 

2./ Előterjesztés az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 13.) Kt. sz. 
rendelet módosításáról 
Előterjesztő:                  polgármester 
 

3./ Előterjesztés az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárásáról (zárszámadás) 
Előterjesztő:                  polgármester 
 

4./ Beszámoló a belső ellenőrzés 2013. évi tapasztalatairól 
Előterjesztő:                  polgármester 
 

5./ Beszámoló a 2013. évi adóbevételek alakulásáról 
Előterjesztő:                  polgármester 
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Az ülés időpontja:       2014. augusztus 5. 
 

1./ Előterjesztés a Vadvirág Napköziotthonos Óvoda óvodavezetői pályázatának 
elbírálásáról  

Előterjesztő:                  polgármester  
 

 

Az ülés időpontja:       2014. szeptember 9. 
 

1./ Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet I. félévi 
végrehajtásáról 
Előterjesztő:                  polgármester 
 
2./ Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetési koncepciójáról  

Előterjesztő:                  polgármester 
 

 

Az ülés időpontja:       2014. november 25. 
 

1./ Előterjesztés a 2014. évi költségvetésről szóló rendelet 2014. I-IX. havi 
végrehajtásáról  
Előterjesztő:                  polgármester 
 

2./ Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi munkatervének meghatározásáról 
Előterjesztő:                  polgármester 
 

 

Az ülés időpontja:       2014. december 9. 
 

1./ KÖZMEGHALLGATÁS: Lakossági közérdekű bejelentések, javaslatok, kérdések  

Előterjesztő:                  polgármester 
 
 
Pilisszentlászló, 2013. november 22. 
 
 
        dr. Illés György 
           polgármester 
  

* Az Áht. 24.§(2) bek. alapján a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet 
a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő 
negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Az ülés időpontja a törvény 
hatálybalépésének időpontja szerint változhat.  


