
209/2006. (XII.14.) Képviselőtestületi határozat 
 
Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete 2007. évi munkatervét az 
alábbiak szerint határozza meg: 
 
 
JANUÁR: 
 
1. A 2007. évi költségvetés előkészítő anyaga 
 Előadó: polgármester 
 Megtárgyalják: érintett önkormányzati bizottságok 
 
2. Tájékoztató a polgármesteri hivatal összehangolt teljesítmény- és 

minőségügyi rendszerének 2006. évi eredményéről, javaslat a  célok 
meghatározására 

 Előadó: jegyző 
 Megtárgyalják: érintett önkormányzati bizottságok 
 
3. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 

végrehajtásáról 
 Előadó: jegyző 
 Megtárgyalja: ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság 
 
 
FEBRUÁR: 
 

Az önkormányzat 2007. évi költségvetésének elfogadása 
 Előadó: polgármester 
 Megtárgyalja: valamennyi önkormányzati bizottság 
 
MÁRCIUS: 
 
1. Az önkormányzat gazdasági (ciklus) programjának meghatározása 
 Előadó: polgármester 
 Megtárgyalja: valamennyi önkormányzati bizottság 
 

A program előkészítése az internet-portálon történő előzetes 
elhelyezéssel és róla  történő széleskörű véleménykéréssel 
(média, elektronikus „Önkormányzati Hírlevél”),  valamint 
lakossági fórum tartásával történik. 

 
2. Jelentés a szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálatáról, 

javaslat a rendelet módosítására  
 Előadó: ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság elnöke 
 Megtárgyalja: valamennyi  önkormányzati bizottság 
 
3. Tájékoztató a Hajdúszoboszlón 2007-ben megvalósuló gázelosztó 

vezeték rekonstrukciókról és hálózatfejlesztésről 
 Előadó: TIGÁZ illetékese 
 Megtárgyalja: városfejlesztési, műszaki bizottság 



 
4. Az önkormányzat 2007. évi beruházási programjának, közbeszerzési 

tervének és környezetvédelmi intézkedési tervének meghatározása 
 Előadó: irodavezető-főmérnök 
 Megtárgyalja: városfejlesztési, műszaki bizottság 
 
ÁPRILIS: 
 
1. Az önkormányzati gazdasági társaságok közgyűlésére felkészülés 
 Előadók: (vezér)igazgatók 
 
2. Jelentés a 2006. évi költségvetés végrehajtásáról, az önkormányzati 

közalapítványok 2006. évi pénzügyi beszámolója 
 Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 Megtárgyalja: valamennyi önkormányzati bizottság 
 
3. Tájékoztató a közszolgálati érdekeltségi és juttatási (cafeteria) 

rendszer hivatali tapasztalatairól, közalkalmazottakra kiterjesztésének 
lehetőségeiről 

 Előadó: jegyző 
 Megtárgyalja: - ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság 
     - pénzügyi, gazdasági bizottság 
 
 
MÁJUS: 
 
1. Beszámoló az önkormányzati szociális és gyermekvédelmi feladatok 

2006. évi ellátásáról és fejlesztésük tennivalóiról 
 Előadók: - aljegyző 
      - szociális szolgáltató központ vezetője 
      - városi gyámhivatal vezetője 
 Megtárgyalja: - egészségügyi, szociális bizottság 
   - ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság 
 
2. A rendőrkapitányság beszámolója a város közbiztonságának 

helyzetéről, javításának feladatairól 
 Előadó: rendőrkapitány 
 Megtárgyalja: ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság 
 
3. Beszámoló a Kovács Máté Művelődési Központ és Könyvtár 

tevékenységéről, terveiről 
 Előadó: igazgató 
 Megtárgyalja: - kulturális és sport bizottság 
 
JÚNIUS: 
  
1.-2. Közgazdasági Szakközépiskola és a Pedagógiai Szakszolgálat   
         intézményértékelő      beszámolója 
 Előadók: igazgatók 
 Megtárgyalja: oktatási bizottság 



 
1. Tájékoztató a 2007.-2013-as európai uniós költségvetési időszak  
      magyar pályázati  rendszeréről 
 Előadó: jegyző 
 
2. Jelentés a polgármesteri hivatal 4 éves fejlesztési, korszerűsítési 

tervének teljesítéséről, javaslat az újabb ciklusterv meghatározására 
 Előadó: jegyző 
 Megtárgyalja: ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság 
 
3. Előterjesztés az idegenforgalmi adó 2008. 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 
 Megtárgyalja: ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság 
 
 
2. Városi kitüntetések adományozása (zárt ülésen) 
 Előadó: polgármester 
 Megtárgyalja: valamennyi önkormányzati bizottság 
 
3. Határszemle a mezőgazdasági bizottság szervezésében 
 
 
SZEPTEMBER: 
 
1. Beszámoló az egészségügyi ellátás helyzetéről, fejlesztésének 

tennivalóiról 
 Előadó: rendelőintézeti igazgató főorvos 
 Megtárgyalja: egészségügyi, szociális bizottság 
 
2. Beszámoló a 2007. évi költségvetés féléves teljesítéséről 
 Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 Megtárgyalja: valamennyi önkormányzati bizottság 
 
OKTÓBER: 
 
1. A Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi Központ kirendeltségének 

tájékoztatója Hajdúszoboszló munkaerő-piaci helyzetéről, javításának 
teendőiről 

 Előadó: kirendeltség-vezető 
 
2. Tájékoztató a katasztrófavédelmi feladatok ellátásáról városunkban 



 Előadók: - tűzoltóparancsnok 
      - polgári védelmi parancsnok 
 Megtárgyalja: ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság 
 
NOVEMBER: 
 
1. Tájékoztató a 2007. évi költségvetés III. negyedéves teljesítéséről 
 Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 Megtárgyalja: pénzügyi, gazdasági bizottság 
    (szükség szerinti más bizottságok is) 
 
2. A 2008. évi költségvetési koncepció meghatározása 
 Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 Megtárgyalja: pénzügyi, gazdasági bizottság 
 
DECEMBER: 
 
1. Általános közmeghallgatás 
 
2. Közszolgáltatási díjak megállapítása 
 Előadók: cégek, hivatali irodák vezetői 
 Megtárgyalják: érintett bizottságok 
 
 
3. A képviselő-testület 2008. évi munkatervének meghatározása 
 Előadó: polgármester 
 Megtárgyalja: ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság 
 
Határidő: 2007. december 31. 
Felelős:   polgármester 

 


