
197/2004. (XII.16.) Képviselőtestületi határozat.  

Hajdúszoboszló Város Képviselőtestülete 2005. évi munkatervét az alábbiak szerint fogadja el:  

 

A testületi ülések és tervezett napirendi pontjaik: 

 

Január: 

1. Előterjesztés az önkormányzat vagyongazdálkodási stratégiájának meghatározására 

 Előadó: stratégiakészítő munkacsoport elnöke 

 Megtárgyalja: valamennyi önkormányzati bizottság 

2. A kistérségi társulásos együttműködés lehetőségei, tervezett feladatai 

 Előadó: jegyző 

 Megtárgyalja: valamennyi önkormányzati bizottság 

3. Jelentés a polgármesteri hivatal 2004. évi teljesítménycéljainak teljesítéséről, javaslat a 2005. évi célok 

meghatározására 

 Előadó: jegyző, illetve polgármester a jegyzőre vonatkozóan 

 Megtárgyalja: ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság 

4. Jelentés a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról 

 Előadó: jegyző 

  

Február: 

1. Az önkormányzat 2005. évi költségvetésének elfogadása 

 Előadó: polgármester 

 Megtárgyalja: valamennyi önkormányzati 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: főmérnök 

 Megtárgyalja: - városfejlesztési, műszaki bizottság 

   - pénzügyi, gazdasági bizottság 

 

Április: 

1. Az önkormányzati gazdasági társaságok közgyűlésére felkészülés 

Előadó: (vezér)igazgatók 

2. Jelentés a 2004. évi költségvetés végrehajtásáról, az önkormányzati közalapítványok beszámolója 

működésükről 

 Előadók: polgármester, illetve kuratóriumok elnökei 

 Megtárgyalja: valamennyi önkormányzati bizottság 

  

Május: 

1. Beszámoló az önkormányzati szociális és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, fejlesztésük 

lehetőségeiről, tennivalóiról 

 Előadók: - gyámhivatal vezetője 

      - szociális szolgáltató központ vezetője 

      - aljegyző 

 Megtárgyalja: - egészségügyi és szociális bizottság 

   - ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság 

   - pénzügyi, gazdasági bizottság 

2. Előterjesztés a város egészségügyi programjának elfogadására 

 Előadó: tiszti-főorvos 

   - egészségügyi, szociális irodavezető 

 Megtárgyalja: egészségügyi, szociális bizottság 

  

Június: 

1. Javaslat a város idegenforgalmi koncepciójának aktualizálására 

 Előadó: idegenforgalmi referens 

 Megtárgyalja: - idegenforgalmi bizottság 

   - pénzügyi, gazdasági bizottság 



2. Előterjesztés az idegenforgalmi adó 2006. évi mértékének előzetes megállapítására 

 Előadó: idegenforgalmi referens 

 Megtárgyalja: - idegenforgalmi bizottság 

   - pénzügyi, gazdasági bizottság 

  

Július: 

1. Jelentés a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok végrehajtásáról 

 Előadó: jegyző 

2. Városi kitüntetések adományozása 

 Előadó: polgármester 

 Megtárgyalja: valamennyi önkormányzati bizottság 

3. Határszemle a mezőgazdasági bizottság szervezésében 

 

Szeptember: 

1.   Tájékoztató a városban működő vállalkozások helyzetéről, a befektetést  

      és munkahely teremtést ösztönző beruházási lehetőségekről 

  Előadó: kereskedelmi és iparkamara hajdúszoboszlói szervezete   

                elnöksége 

2.  Előterjesztés a Helyi Építési Szabályzat alkalmazásának tapasztalatairól 

 Előadó: - főépítész 

   - aljegyző 

 Megtárgyalja: - városfejlesztési, műszaki bizottság 

   - ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság 

3.   Beszámoló a 2005. évi költségvetés féléves teljesítéséről 

 Előadó: főkönyvelő 

 Megtárgyalja: pénzügyi, gazdasági bizottság 

  

Október: 

1. Beszámoló a tűzvédelmi feladatok ellátásáról, a tűzoltóság munkájáról 

 Előadó: tűzoltóparancsnok 

 Megtárgyalja: ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság 



2. Tájékoztató a katasztrófavédelmi, polgári védelmi feladatok ellátásáról 

 Előadó: pv. kirendeltség vezetője 

 Megtárgyalja: ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság 

 

November: 

1. Előterjesztés az önkormányzat szociális szolgáltatási koncepciójának meghatározására 

 Előadó: - egészségügyi és szociális irodavezető 

    - szociális szolgáltató központ vezetője 

2. Tájékoztató a 2005. évi költségvetés III. negyedéves teljesítéséről, a 2006. évi költségvetési koncepció 

elfogadása 

 Előadó: főkönyvelő, illetve polgármester 

 Megtárgyalja: valamennyi önkormányzati bizottság 

  

December: 

1. Általános közmeghallgatás 

2. Közszolgáltatási díjak megállapítása 

 Előadók: cégek vezetői 

Megtárgyalja: pénzügyi, gazdasági bizottság, illetve tárgy szerint  

     illetékes bizottságok 

3. Előterjesztés a képviselőtestület 2006. évi munkatervének meghatározására 

 Előadó: polgármester 

 Megtárgyalja: ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság 

 

Határidő: folyamatos, illetve 2005. december 31.  

Felelős: jegyző, illetve polgármester  

 


