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A munkaterv szerinti üléseken a polgármester tájékoztatást ad: 
 
- a végrehajtásért felelősök jelentése alapján a lejárt határidejű testületi 

határozatok végrehajtásáról, eredményességéről, eredménytelenség esetén 
annak okairól, 

 
- az előző testületi ülések óta tett intézkedésekről, 
 
- a testület feladat- és hatáskörét, valamint a lakosság szélesebb rétegét érintő 

jogszabályokról, azok módosításáról. 
 
Az előkészítésbe a képviselő-testület bizottságait a hatásköri lista szerint be kell 
vonni. 
 
A képviselő-testületnek adott beszámolókhoz, tájékoztatókhoz, amelyet olyan 
külső szervezet készít, akivel az önkormányzat szerződéses kapcsolatban áll, a 
polgármesteri hivatal illetékes szakapparátusa köteles kiegészítést adni a 
szerződés végrehajtásáról. 
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Testületi ülés időpontja: 2010. január 
 
Napirend: 
 
  
1./Előterjesztés Mátészalka Város Képviselő-testülete 2010. évi munkatervének 
meghatározására 
Előadó:Szabó István polgármester 
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Dr. Hadi Éva 
Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva: 

- valamennyi bizottság részére 
 
2./Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei E-Közigazgatási Társulás 
megszüntetésének kezdeményezéséről 
Előadó: Szabó István polgármester 
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Bartháné dr. Kiss Angéla 
Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva: 

- pénzügyi bizottság 
- jogi, ügyrendi, kisebbségi és külkapcsolati bizottság 

 
3./Előterjesztés a Városi Intézmények Gazdasági Szervezete igazgatói állásának 
pályázati kiírásáról 
Előadó: Szabó István polgármester 
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Pesti László 
Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva: 

- humánszolgáltatások bizottsága 
- pénzügyi bizottság 
- jogi, ügyrendi, kisebbségi és külkapcsolati bizottság 

                                  
4./Előterjesztés pályázat benyújtásáról – A funkcióbővítő integrált települési 
fejlesztések a komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű 
kistérségekben című pályázati kiírás alapján. 
Előadó: Szabó István polgármester 
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Zsigmond László főépítész 
                                                             Jászovics Anita 
Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva: 

- jogi, ügyrendi, kisebbségi és külkapcsolati bizottság 
- városfejlesztési, városüzemeltetési és környezetvédelmi bizottság 
- pénzügyi bizottság 
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5./Beszámoló a Humánszolgáltatások Bizottsága átruházott hatáskörben hozott 
döntéseiről 
Előadó: Szabó Attila a bizottság elnöke 
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Harangi Adél 
Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva: 

- humánszolgáltatások bizottsága 
 
6./Beszámoló az MMTK tevékenységéről 
Előadó: Fülöp István elnök 
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Jeney Ferenc 
Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva: 

- humánszolgáltatások bizottsága 
 
 
Testületi ülés időpontja: 2010. február   
 
Napirend: 
 
1./Előterjesztés Mátészalka Város 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet 
megalkotására 
Előadó: Szabó István polgármester 
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Hirschmanné Marosi Anna 
Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva: 

- valamennyi bizottság részére 
 
2./Előterjesztés a temetőkről és a temetkezésről szóló 41/2005 (XII. 27.) rendelet 
módosításáról 
Előadó: Szabó István polgármester 
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Dr. Ugron László 
Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva: 

- jogi, ügyrendi, kisebbségi és külkapcsolati bizottság 
- városfejlesztési, városüzemeltetési és környezetvédelmi bizottság 
- pénzügyi bizottság 

 
3./Előterjesztés Mátészalka Város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 
körzeteiről szóló 6/2003. (III.14.) Ök. számú rendeletének módosításáról 
Előadó: Szabó István polgármester 
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Juhászné dr. Izsoó Mónika 
Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva: 

- jogi, ügyrendi, kisebbségi és külkapcsolati bizottság 
- humánszolgáltatások bizottsága 
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4./Előterjesztés a települési hulladékszállítási közszolgáltatás díjaira vonatkozó 
rendelet módosításáról 
Előadó: Szabó István polgármester 
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Jászovics Anita 
                                                              Bio-Pannónia Kft. 
Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva: 

- jogi, ügyrendi, kisebbségi és külkapcsolati bizottság 
- városfejlesztési, városüzemeltetési és környezetvédelmi bizottság 
- pénzügyi bizottság  

 
5./Előterjesztés Mátészalka Város 2010. évi Közfoglalkoztatási tervének  
elfogadásáról 
Előadó: Szabó István polgármester 
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Jászovics Anita, Marótiné Bíró Gyöngyvér 
Előzetes véleményezésre, megvitatásra javasolva: 
       -     valamennyi bizottság részére 
 
6./Előterjesztés a Szabolcs Volán Zrt.-vel megkötött szerződés módosításáról 
Előadó: Szabó István polgármester 
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Jászovics Anita 
Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva: 

- jogi, ügyrendi, kisebbségi és külkapcsolati bizottság 
- városfejlesztési, városüzemeltetési és környezetvédelmi bizottság 
- pénzügyi bizottság 

 
7./Előterjesztés pályázat benyújtásáról – A komplex programmal segítendő 
leghátrányosabb helyzetű kistérségek üzleti infrastruktúra fejlesztésére kiírt 
pályázati felhívásra 
Előadó: Szabó István polgármester 
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Jászovics Anita 
Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva: 

- jogi, ügyrendi, kisebbségi és külkapcsolati bizottság 
- városfejlesztési, városüzemeltetési és környezetvédelmi bizottság 
- pénzügyi bizottság 

 
8./Előterjesztés Mátészalka Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának 
elfogadásáról 
Előadó: Szabó István polgármester 
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Zsigmond László főépítész 
                                                              Jászovics Anita 
Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva: 

- jogi, ügyrendi, kisebbségi és külkapcsolati bizottság 
- városfejlesztési, városüzemeltetési és környezetvédelmi bizottság 

     -     pénzügyi bizottság 
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9./Előterjesztés az Esze Tamás Gimnázium és a Szatmár Alapfokú Művészeti 
Iskola igazgatói állásainak pályázati kiírásáról 
Előadó: Szabó István polgármester 
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Pesti László 
Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva: 

- humánszolgáltatások bizottsága 
- pénzügyi bizottság 
- jogi, ügyrendi, kisebbségi és külkapcsolati bizottság 

 
10./Előterjesztés a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról 
Előadó:Dr. Takács Csaba jegyző ( a HVI vezetője ) 
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Dr. Hadi Éva 
Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva: 

- jogi, ügyrendi, kisebbségi és külkapcsolati bizottság 
 
11./Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata közbeszerzési 
szabályzatának módosításáról 
Előadó: Szabó István polgármester 
Előterjesztés elkészítéséért felelős: Dr. Ugron László 
Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva: 

- jogi, ügyrendi, kisebbségi és külkapcsolati bizottság 
- városfejlesztési, városüzemeltetési és környezetvédelmi bizottság 

      -    pénzügyi bizottság 
 
12./Előterjesztés önkormányzati tulajdonú bérlakások hasznosítására 
Előadó: Szabó István polgármester 
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Halóka Zsolt 
Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva: 

- humánszolgáltatások bizottsága 
 
13./Előterjesztés a köztisztviselők, valamint a hivatásos önkormányzati 
tűzoltóság teljesítménykövetelmény alapját képező 2010. évi célok 
meghatározásáról 
Előadó: Dr. Takács Csaba jegyző 
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Potosné Kovács Zsuzsanna 
Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva: 

- jogi, ügyrendi, kisebbségi és külkapcsolati bizottság 
 
14./Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei E-Közigazgatási Társulás 
megszüntetéséről 
Előadó: Szabó István polgármester 
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Bartháné dr. Kiss Angéla 
Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva: 

- pénzügyi bizottság 
- jogi, ügyrendi, kisebbségi és külkapcsolati bizottság 
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15./Előterjesztés a Mátészalka Városi Uszoda pénzügyi tervének elfogadásáról 
Előadó: Szabó István polgármester 
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Kiss Tibor ügyvezető igazgató 
Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva: 

- jogi, ügyrendi, kisebbségi és külkapcsolati bizottság 
- pénzügyi bizottság 

      -    városfejlesztési, városüzemeltetési és környezetvédelmi bizottság 
 

16./Tájékoztató Mátészalka Város Jegyzőjének 2009. évi 
teljesítményértékeléséről 
Előadó: Szabó István polgármester 
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Potosné Kovács Zsuzsanna 
Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva: 

- jogi, ügyrendi, kisebbségi és külkapcsolati bizottság 
 
17./Szabó István polgármester beszámolója a Szatmári Többcélú Kistérségi 
Társulás Társulási Tanácsában végzett tevékenységéről 
Előadó: Szabó István polgármester 
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Dr. Felföldi Botond 
                                                              Bartháné dr. Kiss Angéla 
Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva: 

- valamennyi bizottság 
 
 
Testületi ülés időpontja: 2010. március 
 
N a p i r e n d: 
 
1./Előterjesztés Mátészalka Város 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet 
módosításáról 
Előadó: Szabó István polgármester 
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Hirschmanné Marosi Anna 
Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva: 

- valamennyi bizottság részére 
 
2./Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 
22/2008. (VII.1.) rendelet módosításáról 
Előadó: Szabó István polgármester 
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Dávidné Szabó Aranka 
Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva: 

- humánszolgáltatások bizottsága 
- jogi, ügyrendi, kisebbségi és külkapcsolati bizottság 
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3./Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti szolgáltatásokról 
szóló 11/2005. (IV.1.) rendelet módosításáról 
Előadó: Szabó István polgármester 
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Dávidné Szabó Aranka 
Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva: 

- humánszolgáltatások bizottsága 
- jogi, ügyrendi, kisebbségi és külkapcsolati bizottság 

 
4./Előterjesztés Mátészalka Város Településrendezési Tervének elfogadásáról 
Előadó: Szabó István polgármester 
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Zsigmond László főépítész 
                                                              Jászovics Anita 
Előzetes véleményezésre, megvitatásra javasolva: 

- jogi, ügyrendi, kisebbségi és külkapcsolati bizottság 
- városfejlesztési, városüzemeltetési és környezetvédelmi bizottság 

      -    pénzügyi bizottság 
 
5./Előterjesztés a Területi Kórház főigazgatói állására beérkezett pályázatok 
elbírálásáról  
Előadó: Szabó István polgármester 
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Pesti László 
 
6./Előterjesztés a Városi Intézmények Gazdasági Szervezete igazgatói állására 
beérkezett pályázatok elbírálásáról 
Előadó: Szabó István polgármester 
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Pesti László 
 
7./Előterjesztés a Távhőszolgáltató Kft.  2010. évi üzleti tervéről 
Előadó: Szabó István polgármester 
Előterjesztés elkészítéséért felelős: Dr. Ugron László 
                                                          Farkas Sándor ügyvezető igazgató 
Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva: 

- városfejlesztési, városüzemeltetési és környezetvédelmi bizottság 
- pénzügyi bizottság 

 
8./Előterjesztés a Városfejlesztési Kft.  2010. évi üzleti tervéről 
Előadó: Szabó István polgármester 
Előterjesztés elkészítéséért felelős: Dr. Ugron László 
                                                          Kovács József ügyvezető igazgató 
Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva: 

- városfejlesztési, városüzemeltetési és környezetvédelmi bizottság 
- pénzügyi bizottság 
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9./Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata közbeszerzési tervének 
elfogadásáról 
Előadó: Szabó István polgármester 
Előterjesztés elkészítéséért felelős: Dr. Ugron László 
Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva: 

- jogi, ügyrendi, kisebbségi és külkapcsolati bizottság 
- városfejlesztési, városüzemeltetési és környezetvédelmi bizottság 
- pénzügyi bizottság 

 
10./ Előterjesztés a vagyongazdálkodási koncepció aktualizálására a 
költségvetésben tervezett felhalmozási bevételek tükrében  
Előadó: Szabó István polgármester  
Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva: 

- városfejlesztési, városüzemeltetési és környezetvédelmi bizottság 
- pénzügyi bizottság 

 
11./Beszámoló Mátészalka város közbiztonsági, közlekedési és bűnügyi 
helyzetéről 
Előadó: Dr. Szabó Sándor r. alezredes kapitányságvezető 
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Dr. Szabó Sándor 
                                                              Dr. Hadi Éva 
Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva:  

- jogi, ügyrendi, kisebbségi és külkapcsolati bizottság 
 
12./Tájékoztató a mátészalkai polgárőrségek munkájáról 
Előadó: a polgárőrségek parancsnokai 
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Dr. Hadi Éva 
Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva:  
       - jogi, ügyrendi, kisebbségi és külkapcsolati bizottság 
 
 
Testületi ülés időpontja: 2010. április 
 

N a p i r e n d: 
 

1./Előterjesztés a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 11/2006. 
(IV.11.) rendelet módosításáról 
Előadó: Szabó István polgármester 
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Marótiné Bíró Gyöngyvér 
Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva: 

- humánszolgáltatások bizottsága 
- jogi, ügyrendi, kisebbségi és külkapcsolati bizottság 

 
2./Előterjesztés az Esze Tamás Gimnázium és a Szatmár Alapfokú Művészeti 
Iskola igazgatói állásaira beérkezett pályázatok elbírálására 
Előadó: Szabó István polgármester 
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Pesti László 
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3./Előterjesztés Mátészalka Város Önkormányzata 2009. évi beszámolójáról 
Előadó: Szabó István polgármester 
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Hirschmanné Marosi Anna 
Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva: 

- valamennyi bizottság részére 
 
4./Előterjesztés a Távhőszolgáltató Kft. 2009. évi beszámolójáról 
Előadó: Farkas Sándor ügyvezető igazgató 
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Farkas Sándor ügyvezető igazgató 
Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva: 

- városfejlesztési, városüzemeltetési és környezetvédelmi bizottság 
- pénzügyi bizottság 

 
5./Beszámoló a 2009. évi belső ellenőrzési tevékenységről 
Előadó: Szabó István polgármester 
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Krasznai Ernőné 
Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva:  

- pénzügyi bizottság, 
- humánszolgáltatások bizottsága 
- jogi, ügyrendi, kisebbségi és külkapcsolati bizottság 

 
 
Testületi ülés időpontja: 2010. május  
 
N a p i r e n d: 
 
1./Előterjesztés az önkormányzat által ellátott gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatok értékeléséről 
Előadó: Dr. Takács Csaba jegyző 
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Soltész Bernadett 
                                                              Dávidné Szabó Aranka 
                                                              Bojerné dr. Varga Ágnes 
Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva: 

- humánszolgáltatások bizottsága 
 
2./Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat temető 
üzemeltetési tevékenységéről 
Előadó: Szabó István polgármester 
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Dr. Ugron László 
                                                              Szekrényes András igazgató 
Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva: 

- jogi, ügyrendi, kisebbségi és külkapcsolati bizottság 
- városfejlesztési, városüzemeltetési és környezetvédelmi bizottság 

      -    pénzügyi bizottság 
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3./Előterjesztés Mátészalka Város Érdemes Pedagógusa kitüntető cím 
odaítéléséről 
Előadó: Szabó István polgármester 
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Juhászné dr. Izsoó Mónika 
Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva: 

- humánszolgáltatások bizottsága 
 
4./Előterjesztés a Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi 
Alapellátási Intézmények szakmai munkájának értékeléséről 
Előadó: Dr. Szászi István alpolgármester 
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Dávidné Szabó Aranka 
Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva: 

- humánszolgáltatások bizottsága 
 
 
Testületi ülés időpontja: 2010. június 
 
N a p i r e n d: 
 
1./Előterjesztés Mátészalka Város 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet 
módosításáról 
Előadó: Szabó István polgármester 
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Hirschmanné Marosi Anna 
Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva: 

- valamennyi bizottság részére 
 
2./Előterjesztés a 2010. évi víz- és csatornadíjak megállapításáról 
Előadó: Szabó István polgármester 
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Kiss Tibor ügyvezető igazgató 
Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva: 

- jogi, ügyrendi, kisebbségi és külkapcsolati bizottság 
- pénzügyi bizottság 
- városfejlesztési, városüzemeltetési és környezetvédelmi bizottság 

 
3./Előterjesztés a Szalka-Víz Kft. által a Vízközmű vagyon használatáért 
fizetendő üzemeltetési díj meghatározásáról 
Előadó: Szabó István polgármester 
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Kiss Tibor ügyvezető igazgató 
Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva: 

- jogi, ügyrendi, kisebbségi és külkapcsolati bizottság 
- pénzügyi bizottság 
- városfejlesztési, városüzemeltetési és környezetvédelmi bizottság 
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4./Előterjesztés a Szalka-Víz Kft. beruházási tervének és fejlesztési 
koncepciójának elfogadásáról 
Előadó: Szabó István polgármester 
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Kiss Tibor ügyvezető igazgató 
Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva: 

- jogi, ügyrendi, kisebbségi és külkapcsolati bizottság 
- pénzügyi bizottság 
- városfejlesztési, városüzemeltetési és környezetvédelmi bizottság 

 
5./Beszámoló a Szalka-Víz Kft. 2009. üzleti évéről 
Előadó: Szabó István polgármester 
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Kiss Tibor ügyvezető igazgató 
Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva: 

- jogi, ügyrendi, kisebbségi és külkapcsolati bizottság 
- pénzügyi bizottság 
- városfejlesztési, városüzemeltetési és környezetvédelmi bizottság 

 
6./Tájékoztató a Szalka-Víz Kft. 2010. évi üzleti tervéről 
Előadó: Szabó István polgármester 
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Kiss Tibor ügyvezető igazgató 
Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva: 

- jogi, ügyrendi, kisebbségi és külkapcsolati bizottság 
- pénzügyi bizottság 
- városfejlesztési, városüzemeltetési és környezetvédelmi bizottság 

 
7./Előterjesztés Mátészalka Város Egészségügyért kitüntető cím 
adományozásáról 
Előadó: Szabó István polgármester 
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Dávidné Szabó Aranka 
Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva: 

- humánszolgáltatások bizottsága 
 
Testületi ülés időpontja: 2010. július  
 
N a p i r e n d: 
 
1./Beszámoló a Humánszolgáltatások Bizottsága átruházott hatáskörben hozott 
döntéseiről 
Előadó: Szabó Attila, a bizottság elnöke 
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Harangi Adél 
Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva: 

- humánszolgáltatások bizottsága 
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2./Szabó István polgármester beszámolója a Szatmári Többcélú Kistérségi 
Társulás Társulási Tanácsában végzett tevékenységéről 
Előadó: Szabó István polgármester 
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Dr. Felföldi Botond 
                                                              Bartháné dr. Kiss Angéla 
Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva: 

- valamennyi bizottság 
 
 
Testületi ülés időpontja: 2010. augusztus  
 
N a p i r e n d: 

 
1./Előterjesztés a „Pro Urbe” kitüntetés és a Díszpolgári Cím odaítéléséről 
Előadó: Szabó István polgármester 
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Dr. Hadi Éva 
Előzetesen megtárgyalja: 

- előkészítő bizottság 
 
 
Testületi ülés időpontja: 2010. szeptember  
 
N a p i r e n d: 
 
1./Előterjesztés Mátészalka Város 2010. évi költségvetése 1. féléves 
végrehajtásáról 
Előadó: Szabó István polgármester 
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Hirschmanné Marosi Anna 
Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva: 

- valamennyi bizottság részére 
 
2./Előterjesztés Mátészalka Város 2010. évi költségvetésének módosításáról 
Előadó: Szabó István polgármester 
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Hirschmanné Marosi Anna 
Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva: 

- valamennyi bizottság részére 
 
3./Előterjesztés a temetőüzemeltetési feladatok ellátásáról 
Előadó: Szabó István polgármester 
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Dr. Ugron László 
Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva: 

- jogi, ügyrendi, kisebbségi és külkapcsolati bizottság 
- pénzügyi bizottság 
- városfejlesztési, városüzemeltetési és környezetvédelmi bizottság 
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4./Előterjesztés a Karácsonyi Ünnepekhez kapcsolódó rendezvények 
megszervezéséről 
Előadó: Szabó István polgármester 
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Jeney Ferenc 
                                                              Jászovics Anita  
Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva: 

- jogi, ügyrendi, kisebbségi és külkapcsolati bizottság 
- pénzügyi bizottság 

      -    városfejlesztési, városüzemeltetési és környezetvédelmi bizottság 
 
5./Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójának meghirdetéséről 
Előadó: Szabó István polgármester 
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Juhászné dr. Izsoó Mónika 
Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva: 

- humánszolgáltatások bizottsága 
 
6./Tájékoztató a mátészalkai székhellyel működő civil szervezetek (egyesületek, 
alapítványok) tevékenységéről 
Előadó: Dr. Szászi István alpolgármester 
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Dr. Hadi Éva 
Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva: 

- jogi, ügyrendi, kisebbségi és külkapcsolati bizottsága 
 
 
Testületi ülés időpontja: 2010. október  
 
N a p i r e n d: 
 
1./Beszámoló az Idősekért Közalapítvány tevékenységéről 
Előadó: Dr. Cservenyák László elnök 
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Dávidné Szabó Aranka 
Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva: 

- humánszolgáltatások bizottsága 
 
 
Testületi ülés időpontja: 2010. november  
 
N a p i r e n d: 
 
1./Az önkormányzati választásokat követően létrejött új képviselő-testület 
alakuló ülése 
Az előkészítésért felelős: Dr. Takács Csaba jegyző, Dr. Hadi Éva és a HVB 
elnöke 
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2./Előterjesztés a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának 
módosításáról 
Előadó: polgármester 
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Dr. Hadi Éva 
 
3./Előterjesztés a képviselő-testület állandó bizottságai tagjainak 
megválasztásáról 
Előadó: polgármester 
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Dr. Hadi Éva 
 
4./Előterjesztés Mátészalka Város 2010. évi költségvetésének I-III. negyedéves 
teljesítéséről  
Előadó: polgármester 
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Hirschmanné Marosi Anna 
Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva: 

- valamennyi bizottság részére 
 
5./Előterjesztés a 2011. évi költségvetési koncepció elfogadásáról 
Előadó: polgármester 
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Hirschmanné Marosi Anna 
Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva: 

- valamennyi bizottság részére 
 
6./Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2011. évi odaítéléséről 
Előadó: polgármester 
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Juhászné dr. Izsoó Mónika 
Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva: 

- a feladatkörrel bíró bizottságok részére 
 
7./Előterjesztés Mátészalka Város Kiváló Vállalkozója Elismerő Oklevél 
adományozásáról 
Előadó: polgármester 
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Harangi Adél  
Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva: 

- a feladatkörrel bíró bizottságok részére 
 
8./Beszámoló Mátészalka Város Önkormányzata Hivatásos Önkormányzati 
Tűzoltósága tevékenységéről, működési feltételeiről, feladatairól 
Előadó: Szabó Imre tü. alezredes parancsnok 
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Szabó Imre 

 Dr. Hadi Éva 
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Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva: 
- a feladatkörrel bíró bizottságok részére 

 
9./Előterjesztés a 2011. évi belső ellenőrzési tervről 
Előadó: Dr. Takács Csaba jegyző 
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Krasznai Ernőné 
Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva:  

- a feladatkörrel bíró bizottságok részére 
 
 
K ö z m e g h a l l g a t á s 
 
 
Testületi ülés időpontja: 2010. december  
 
N a p i r e n d:  
 
1./Előterjesztés Mátészalka Város 2010. évi költségvetésének módosításáról 
Előadó: polgármester 
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Hirschmanné Marosi Anna 
Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva: 

- valamennyi bizottság részére 
 
2./Előterjesztés a 2010. évben beadott pályázatokról, a nyertes projektek 
megvalósulásáról 
Előadó:polgármester 
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Jászovics Anita, Török Mihály 
Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva: 

- a feladatkörrel bíró bizottságok részére 
 
3./Tájékoztató Mátészalka város testvérvárosi kapcsolatairól, illetőleg az 
intézmények nemzetközi kapcsolatairól 
Előadó: polgármester 
Az előterjesztés elkészítéséért felelős: Jeney Ferenc 
Előzetes megvitatásra, véleményezésre javasolva: 

- a feladatkörrel bíró bizottságok részére 
 
Az előterjesztések elkészítési időpontja: minden képviselő-testületi ülés előtt 
abban az időpontban, hogy a szervezeti és működési szabályzatról szóló 15/2003. 
(VI.12.) Ök. számú rendeletben foglaltak szerint az érintettek részére kiküldhető 
legyen.  
 
 
 


