
167/2003. (XII.18.) Képviselőtestületi határozat.  
 
Hajdúszoboszló Város Képviselőtestülete 2004. évi munkatervét az 
alábbiak szerint fogadja el:  
 
 
A testületi ülések és tervezett napirendi pontjaik:  
 
Január: 
 
1. A kistérségi társulásos együttműködés lehetőségei  a közigazgatási  

szolgáltatások korszerűsítésének országos programja keretében 
Előadó: jegyző  
Megtárgyalja: ügyrend, igazgatási, jogi bizottság  

 
2. Jelentés a polgármesteri hivatal 2003. évi teljesítménycéljainak  

teljesítéséről, javaslat a 2004. évi célok meghatározására 
Előadó: jegyző  
Megtárgyalja: ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság  

 
3. Tájékoztató az Állami Számvevőszék ellenőrzésének 

megállapításairól 
Előadó: jegyző  
Megtárgyalja: pénzügyi, gazdasági bizottság  

 
4. Jelentés a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok  

végrehajtásáról.  
Előadó: jegyző  

 
5. Közoktatási Intézkedési Terv felülvizsgálata  

Előadó: oktatási, művelődési és sport irodavezető 
Megtárgyalja: oktatási bizottság 

 
6. Önkormányzati minőségirányítási program jóváhagyása 

       Előadó: oktatási, művelődési és sport  irodavezető  
       Megtárgyalja: oktatási bizottság  

 
 

Február:  
 
1. Az önkormányzat 2004. évi költségvetésének elfogadása 

Előadó: polgármester  
Megtárgyalja: valamennyi önkormányzati bizottság  
 

2. Költségvetés teljesítését szolgáló előterjesztések:  
a., 2004. évi vagyongazdálkodási stratégia; 
b., 2004. évi környezetvédelmi intézkedési terv 
Előadó: jegyző  
Megtárgyalja: városfejlesztési, műszaki bizottság  
 



Március:  
 

1. A rendőrkapitányság beszámolója a város közbiztonságának 
helyzetéről, javításának feladatairól  
Előadó: rendőrkapitány 
Meghívandó: megyei rendőr-főkapitány 
Megtárgyalja: ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság  

 
 
2. Beszámoló az önkormányzat gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról  
Előadó:   -  gyámhivatal vezetője 

    - Szociális Szolgáltató Központ vezetője 
               -  aljegyző  
Meghívandó:  HBM Közigazgatási Hivatal Megyei Gyámhivatal  

       vezetője   
 
3. Oktatási intézmények alapító okiratának felülvizsgálata  

Előadó: oktatási, művelődési és sport irodavezető  
Megtárgyalja: oktatási bizottság 

 
 
 
4. Előterjesztés Helyi Építési Szabályzat elfogadására  

Előadó: -  főépítész 
   -  főmérnök  

                -  tervezők  
  Megtárgyalja:  - városfejlesztési, műszaki bizottság 

  - ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság  
  - mezőgazdasági bizottság  

 
 
Április:  
 
1. Az önkormányzati gazdasági társaságok közgyűlésére felkészülés 

Előadó: (vezér) igazgatók 
 

2. Jelentés a 2003. évi költségvetés végrehajtásáról, az önkormányzati 
közalapítványok beszámolója működésükről 
Előadó: polgármester, illetve kuratóriumok elnökei  
Megtárgyalják:   - tárgy szerint illetékes bizottságok, illetve 

- pénzügyi, gazdasági bizottság  
 
3. Előterjesztés az önkormányzat 2004. évi beruházási 

programjának meghatározására, tekintettel a pályázati 
lehetőségekre is 
Előadó: főmérnök 
Megtárgyalja: - városfejlesztési, műszaki bizottság  
         - pénzügyi, gazdasági bizottság 

 



 
Május:  
 
1. Javaslat az önkormányzat idegenforgalmi koncepciójának 

aktualizálására 
Előadó: idegenforgalmi bizottság elnöke  
A javaslatot az idegenforgalmi érdekképviseleti szervekkel 
előzetesen meg kell vitatni.  
 

2. Előterjesztés az új gyógyszertári ügyeleti rendszer 
tapasztalatairól 
Előadó:  egészségügyi és szociális irodavezető  
Megtárgyalja: egészségügyi és szociális bizottság  
 

3. Oktatási intézmények nevelési, illetve pedagógiai programjának 
felülvizsgálata 
Előadó: oktatási, művelődési és sport irodavezető 
Megtárgyalja: oktatási bizottság 
 

 
Június:  
 
1. A testvérvárosi  kapcsolatok fejlesztésének lehetőségei, 

tennivalói az uniós tagság tükrében  
Előadó: idegenforgalmi referens 
Megtárgyalja:  - idegenforgalmi bizottság  

        - kulturális és sport bizottság  
 
2. Előterjesztés az idegenforgalmi adó 2005. évi mértékének 

megállapítására 
Előadó: idegenforgalmi referens  
Megtárgyalja:   - idegenforgalmi bizottság  

                                                   - pénzügyi, gazdasági bizottság 
 

3. Magasabb vezetői megbízások (oktatási intézmények)  
Előadó: oktatási, művelődési és sport irodavezető  
Megtárgyalja: oktatási bizottság  

 
 
 

Július:  
 
1. Városi kitüntetések adományozása  

Előadó: polgármester  
Megtárgyalja: tárgy szerint illetékes valamennyi önkormányzati  

     bizottság  
 
2. Jelentés a lejárt  határidejű képviselőtestületi határozatok 

végrehajtásáról 
Előadó: jegyző  



Szeptember:  
 
1. Beszámoló a 2004. évi költségvetés féléves teljesítéséről  

Előadó: polgármester  
Megtárgyalja: pénzügyi, gazdasági bizottság  

 
2. A HBM. Munkaügyi Központ Hajdúszoboszlói Kirendeltségének 

tájékoztatója a kistérség, ezen belül Hajdúszoboszló munkaerő-piaci 
helyzetéről  
Előadó: kirendeltség-vezető 
Megtárgyalja: egészségügyi és szociális bizottság  
 

 
Október: 
 
1. Beszámoló a polgármesteri hivatal hatósági tevékenységéről, az 

ügyfélbarát szolgáltatások fejlesztéséről 
Előadó: jegyző  
Megtárgyalja: ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság  
 

2. Előterjesztés a gyermekorvosok rendelési idejének  
felülvizsgálatáról  
Előadó: egészségügyi, szociális irodavezető 
Megtárgyalja: egészségügyi és szociális bizottság  
 

 
November:  
 
1. Tájékoztató a 2004. évi költségvetés III. negyedéves teljesítéséről, a  

2005. évi költségvetés koncepciójának elfogadása  
Előadó: polgármester 
Megtárgyalja: pénzügyi, gazdasági bizottság  
 

2. A város szociális és gyermekvédelmi feladat- és 
ellátásrendszerének áttekintése, az önkormányzat szociális 
szolgáltatási koncepciójának meghatározása 
Előadó: egészségügyi és szociális irodavezető 
Megtárgyalja: egészségügyi és szociális bizottság 
 
 



 
December:  
 
1. Általános közmeghallgatás. 
 
2. Közszolgáltatási díjak megállapítása 

Előadók: cégek vezetői  
Megtárgyalja: pénzügyi, gazdasági, illetve tárgy szerint illetékes  

                                     bizottság  
 

3. A képviselőtestület 2005. évi munkatervének meghatározása. 
Előadó: polgármester  
Megtárgyalja: ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság 
 

Felelős:  - jegyző 
  - polgármester 


