
206/2005. (XII.15.) Képviselőtestületi határozat.  
 
Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete 2006. évi munkatervét az 
alábbiak szerint határozza meg: 
 
 
JANUÁR: 
 
1. A 2006. évi költségvetés előkészítő anyaga  
 Előadó: polgármester 
 Megtárgyalják: érintett önkormányzati bizottságok  
 
2. Beszámoló a közterület-felügyelet munkájáról 
 Előadó: aljegyző 
 Megtárgyalja: ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság 
 
3. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 

végrehajtásáról 
 Előadó: jegyző 
 
 
FEBRUÁR: 
 
1. Az önkormányzat 2006. évi költségvetésének elfogadása 
 Előadó: polgármester  
 Megtárgyalja: valamennyi önkormányzati bizottság 
 
2. Tájékoztató a polgármesteri hivatal összehangolt teljesítmény- és 

minőségügyi rendszerének 2004. évi eredményéről 
 Előadó: jegyző 
 Megtárgyalja: ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság 
 
 
 
 
MÁRCIUS: 
 
1. A rendőrkapitányság beszámolója a város közbiztonságának 

helyzetéről, javításának feladatairól 
 Előadó: rendőrkapitány 
 Megtárgyalja: ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság 
 
2. Előterjesztés az önkormányzat 2005. évi beruházási programjának, 

közbeszerzési tervének és környezetvédelmi intézkedési tervének 
meghatározására 

 Előadó: irodavezető-főmérnök 
 Megtárgyalja: - városfejlesztési, műszaki bizottság 
   - pénzügyi, gazdasági bizottság 
 



3. A távhő-ellátásról szóló önkormányzati rendelet módosítása az új 
törvény szerint 

 Előadó: aljegyző 
 Megtárgyalja: ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság 
 
ÁPRILIS: 
 
1. Az önkormányzati gazdasági társaságok közgyűlésére felkészülés 
 Előadók: (vezér)igazgatók 
 
2. Jelentés a 2005. évi költségvetés végrehajtásáról, az önkormányzati 
 közalapítványok  2005. évi pénzügyi beszámolója 
 Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 Megtárgyalja: valamennyi önkormányzati bizottság 
 
 
MÁJUS: 
 
1. Beszámoló az önkormányzati szociális és gyermekvédelmi  
         feladatok ellátásáról, fejlesztésük tennivalóiról 
 Előadók: - aljegyző 
      - gyámhivatal vezetője 
      - szociális szolgáltató központ vezetője 
 Megtárgyalja: - egészségügyi, szociális bizottság 
   - ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság 
 
2. Beszámoló a kistérségi többcélú társulás tevékenységéről, terveiről 
 Előadó: társulási titkár 
 Megtárgyalja: ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság 
 
JÚNIUS: 
 
1. Javaslat a város idegenforgalmi stratégiájának aktualizálására 
 Előadó: idegenfogalmi referens 
 Megtárgyalja: idegenforgalmi bizottság 
 
2. Előterjesztés az idegenforgalmi adó 2007. évi mértékének előzetes 
 megállapítására 
 Előadó: idegenforgalmi referens 
 Megtárgyalja: - idegenforgalmi bizottság 
   - pénzügyi, gazdasági bizottság 
 
JÚLIUS: 
 
1. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok      
        végrehajtásáról  
 Előadó: jegyző 
  
2. Városi kitüntetések adományozása (zárt ülésen) 
 Előadó: polgármester 



 Megtárgyalja: valamennyi önkormányzati bizottság 
 
3. Határszemle a mezőgazdasági bizottság szervezésében 
 
 
SZEPTEMBER: 
 
1. Beszámoló a 2006. évi költségvetés féléves teljesítéséről 
 Előadó: irodavezető-főkönyvelő     
 Megtárgyalja: pénzügyi, gazdasági bizottság 
 
2. A 2002.-2006.-os önkormányzati ciklus értékelése 
 Előadó: polgármester 
 Megtárgyalja: valamennyi önkormányzati bizottság 
 
 
NOVEMBER: 
 
 Tájékoztató a 2006. évi költségvetés III. negyedéves teljesítéséről,  
          a   2007. évi költségvetési koncepció elfogadása 
 Megtárgyalja: valamennyi önkormányzati bizottság 
 
 
DECEMBER: 
 
1. Általános közmeghallgatás 
  
2. Közszolgáltatási díjak megállapítása 
 Előadók: cégek, hivatali irodák vezetői 
 Megtárgyalják: érintett bizottságok 
 
4.    Előterjesztés a képviselőtestület 2007. évi  munkatervének                 
        meghatározására 

Előadó: polgármester 
 Megtárgyalja: ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság 
 
 
Határidő:  2006. december 31. 
Felelős: polgármester 

 


