
 Szigetszentmárton Község Önkormányzatának 

 P o l g á r m e s t e r e  
 : 2318 Szigetszentmárton, Telkes u. 10. 
 : 06-24-456-325 

 e-mail: ph@szigetszentmarton.hu 
 

Ügyiratszám.: I./ 168- … / 2022. 

M E G H Í V Ó 

 

Szigetszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

2022. május  24. napján (kedd) 18 óra  00 perc kezdettel  

testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 

 

Az ülés helye:  Szigetszentmártoni Polgármesteri Hivatal nagyterme 

(2318 Szigetszentmárton, Telkes u. 10.)  

 

Tervezett napirendi pontok:  

 

1.) Tájékoztatás a lejárt képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról (írásos anyag) 

Előadó: Bencs Tamás polgármester 

 

2.) Javaslat az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő 

behajtás engedélyezésének valamint az úthasználati engedély kiadásának rendjéről szóló rendelet 

megalkotására (írásos anyag) 

Előadó: Bencs Tamás polgármester 

 

3.) Az önkormányzat által a 2021. évben a Kinizsi HE részére nyújtott támogatás felhasználásáról szóló 

beszámolójának elfogadásáról (írásos anyag) 

Előadó: Bencs Tamás polgármester 

 

4.) Döntés a Halász utca 791 hrsz-ú –1/1 arányban önkormányzati tulajdonú- ingatlan (beépítetlen terület) 

önkormányzati ingatlan értékesítéséről (írásos anyag) 

Előadó: Bencs Tamás polgármester 

 

5.) Döntés a Halász utca 749 hrsz-ú –1/1 arányban önkormányzati tulajdonú- ingatlan (beépítetlen terület) 

önkormányzati ingatlan értékesítéséről (írásos anyag) 

Előadó: Bencs Tamás polgármester 

 

6.) A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság beszámolója a 2021. évi tevékenységéről (írásos anyag) 

Előadó: Bencs Tamás polgármester 

 

7.) A Szociális és Kulturális Bizottság beszámolója a 2021. évi tevékenységéről (írásos anyag) 

Előadó: Bencs Tamás polgármester 

 

8.) Beszámoló a Szigetszentmártoni Polgármesteri Hivatal 2021. évi működéséről (írásos anyag) 

Előadó: Bencs Tamás polgármester 

 

9.) A szigetszentmártoni temető kegyeleti közszolgáltatási szerződésének jóváhagyása (írásos anyag) 

Előadó: Bencs Tamás polgármester 

 

10.) 2022. évi támogatási előirányzatok módosításáról (írásos anyag) 

Előadó: Bencs Tamás polgármester 

 

11.) Szigetszentmárton hatályos településrendezési eszközeinek módosítása a H6 jelű HÉV vonal 

korszerűsítése érdekében – partnerségi egyeztetés lezárása (írásos anyag) 

Előadó: Bencs Tamás polgármester 
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12.)  Döntés Május 1. utca 11/B. szám alatti önkormányzati lakás bérbeadásáról (írásos anyag) 

Előadó: Bencs Tamás polgármester 

 

13.) Egyebek (szóbeli előterjesztés alapján) 

Megjelenésére feltétlenül számítok. 

 

S z i g e t s z e n t m á r t o n, 2022. május 19. 

 

                                                                 Tisztelettel:    Bencs Tamás  

                                                                     polgármester 


