
157/2002. (XII.12.) Képviselőtestületi határozat.  
 
Hajdúszoboszló Város Képviselőtestülete 2003. évi munkatervét az 
alábbiak szerint fogadja el: 
 

 
Január: 
 
1.  Az önkormányzat gazdasági ciklusprogramjának meghatározása 
     Előadó: polgármester 
  
     Előzetesen megtárgyalja: mindegyik önkormányzati bizottság,     
     városi fórumot is kell tartani. 
    
2.  A polgármesteri hivatal 4 éves fejlesztési, korszerűsítési terve 
     Előadó: jegyző 
 
     Előzetesen megtárgyalja: valamennyi önkormányzati bizottság 
 
 
3.  A szociális ellátásokat szabályozó önkormányzati rendelet  
     módosítása és egységes szövegének megállapítása 
  
     Előadó: egészségügyi és szociális irodavezető 
 
     Előzetesen megtárgyalja: - egészségügyi és szociális bizottság 
     ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság 
 
1. Jelentés a lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok   
     végrehajtásáról 
     Előadó: jegyző 
 
Február: 
 
1.  Az önkormányzat 2003. évi költségvetésének elfogadása 
     Előadó: polgármester 
 
     Előzetesen megtárgyalja: valamennyi önkormányzati bizottság,   
     városi fórumot is kell tartani. 
     
 
2.  Beszámoló az önkormányzat szociális, illetve gyermekvédelmi    
     feladatainak 2002. évi ellátásáról, 2003. évi teendők     
     Előadók:  - egészségügyi, szociális iroda vezetője 
  - szociális szolgáltató központ vezetője 
  - gyámhivatal vezetője 
 
     Előzetesen megtárgyalja: egészségügyi és szociális bizottság 
 
 



Március: 
 
1. Az önkormányzat beruházási (ciklus) programjának,    

vagyongazdálkodási     stratégiájának és tárgyévi     
környezetvédelmi intézkedési tervének meghatározása 

      Előadó: polgármester 
 
 
     Előzetesen megtárgyalja: -    városfejlesztési, műszaki bizottság; 
 

-    pénzügyi, gazdasági bizottság; 
- oktatási bizottság 
- kulturális és sport bizottság 
- idegenforgalmi bizottság 

 
2. Beszámoló  az önkormányzat intézményeiben a közétkeztetés     

helyzetéről és a HACCP rendszer bevezetésével kapcsolatos  
aktuális feladatokról.  

      Előadók:  - oktatási, művelődési, sport iroda vezetője 
           -  egészségügyi, szociális iroda vezetője 

 
 
     Előzetesen megtárgyalja: - oktatási bizottság; 
         - egészségügyi, szociális bizottság 
 
 
Április: 
 
1.  Az önkormányzati részvénytársaságok közgyűlésére felkészülés  
     Előadók: rt.-ok igazgatóságai 
 
3. Jelentés a 2002. évi költségvetés végrehajtásáról, az      
     önkormányzati 
     közalapítványok beszámolója 2002. évi működésükről 
     Előadók: polgármester, illetve kuratóriumok elnökei 
 
     Előzetesen megtárgyalja: valamennyi önkormányzati bizottság 
 
3.  Tájékoztató a városban tervezett közműépítésekről 
     Előadó: főmérnök 
 
     Előzetesen megtárgyalja: városfejlesztési, műszaki bizottság 
 
4.  Tájékoztató a 2003. évre tervezett kulturális, sport és szabadidős 
     programokról 
     Előadó:    - oktatási, művelődési, sport irodavezető 

- Kovács Máté Művelődési Központ és Könyvtár       
                    igazgatója 

 
    Előzetesen megtárgyalja: kulturális és sport bizottság 



 
Május: 
 
1. A rendőrkapitányság beszámolója a város közbiztonságának      
     helyzetéről,    javításának feladatairól 
     Előadó: rendőrkapitány 
 
     Előzetesen megtárgyalja: ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság 
 
2.  Előterjesztés az utcanevek és a házszámozások rendezésére 
     Előadó: aljegyző 
 
     Előzetesen megtárgyalja: - városfejlesztési, műszaki bizottság; 
          - ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság 
 
2. Jelentés az önkormányzat szervezeti és működési   
     szabályzatának     felülvizsgálatáról, javaslat a rendelet     
     módosítására 
     Előadó: ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság elnöke 
 
Június: 
 
1. Beszámoló a nevelési tanácsadó és az intézmények   
      kapcsolatáról,    fejlesztésének lehetőségeiről 
      Előadó: nevelési tanácsadó vezetője 
 
     Kiegészítő anyagot csatolnak:  

       - polgármesteri hivatal oktatási irodája 
          - óvodai, illetve általános iskolai munka- 

                    közösség 
 
     Előzetesen megtárgyalja: oktatási bizottság 
 
2.  Az önkormányzat „civil” stratégiájának és meghatározásának  
     lehetőségei, feltételei Hajdúszoboszlón 
     Előadó: jegyző 
 
     A civil szervezetek részére fórumot kell tartani. 
     Előzetesen megtárgyalja: ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság 
 
 
3.  Előterjesztés az idegenforgalmi adó 2004. évi mértékének  
     megállapítására 
     Előadó: idegenforgalmi referens 
 
    Előzetesen megtárgyalja: - idegenforgalmi bizottság 
        - pénzügyi, gazdasági bizottság 
 
Július: 
 



1.  Jelentés az önkormányzat sportkoncepciójának felülvizsgálatáról, 
     javaslat aktualizálására 
     Előadó: oktatási, művelődési, sport irodavezető 
 
     Előzetesen megtárgyalja: kulturális és sport bizottság 
 
2.  Városi kitüntetések adományozása 
     Előadó: polgármester 
 
     Előzetesen megtárgyalja: valamennyi önkormányzati bizottság 
 
3. Jelentés lejárt határidejű képviselőtestületi határozatok  
     végrehajtásáról 
     Előadó: jegyző 
 
4. Határszemle a mezőgazdasági bizottság szervezésében.  
 
Szeptember: 
 
1.  Beszámoló a 2003. évi költségvetés féléves teljesítéséről 
     Előadó: polgármester 
 
     Előzetesen megtárgyalja: valamennyi önkormányzati bizottság 
 
2. Beszámoló a város közlekedésének helyzetéről, a 4.sz. főút   
     elkerülő    szakasza elkészültével kapcsolatos feladatokról 
     Előadó: főmérnök 
 
     Előzetesen megtárgyalja: városfejlesztési, műszaki bizottság  
 
Október: 
 
1.  Jelentés az önkormányzat idegenforgalmi koncepciójának     
     felülvizsgálatáról, javaslat aktualizálására 
     Előadó: idegenforgalmi referens 
 
     A városi idegenforgalmi szereplők részére fórumot kell tartani. 
     Előzetesen megtárgyalja: idegenforgalmi bizottság 
 
3. Tájékoztató az Európai Unióhoz csatlakozás önkormányzatra   
     gyakorolt    hatásáról, az uniós elvárásoknak megfelelés   
     tennivalóiról 
     Előadó: jegyző 
 
    Előzetesen megtárgyalja: ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság 
 
 
November: 
 
1.  A 2004. évi költségvetés koncepciója 



     Előadó: polgármester 
 
     Előzetesen megtárgyalja: - városfejlesztési, műszaki bizottság; 
       
     - pénzügyi, gazdasági bizottság 
 
 
4. Jelentés a hatályos önkormányzati rendeletek magyar és európai   
     uniós    jogszabályoknak megfelelés szempontjából történt  
     felülvizsgálatáról,    javaslat módosításukra 
     Előadó: jegyző 
 
 
     Előzetesen megtárgyalják: 

 - az illetékes önkormányzati bizottságok, valamint az 
            - ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság 
 
December: 
 
1. Általános közmeghallgatás 
 
2.  Közszolgáltatási díjak megállapítása 
     Előadó: - cégek vezetői 
        - főmérnök  
     Előzetesen megtárgyalják: illetékes bizottságok 
 
3.  A képviselőtestület 2004. évi munkatervének meghatározása 
     Előadó: polgármester 
 
     Előzetesen megtárgyalja: ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság 
 
4.  Jelentés a polgármesteri hivatal 2003. évi teljesítménycéljainak  
     teljesítéséről, javaslat a 2004. évi célok meghatározására 
     Előadó: jegyző 
 
     Előzetesen megtárgyalja: ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság 
 
 
Határidő: folyamatos, illetve 2003. december 31.  
Felelős:  - jegyző 
               - polgármester  

             
          

 

 


