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M E G H Í V Ó 
 
 
       Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének ülését 
 
                         2008. április 24. napjának 14.00 órájára 
 
       a Városháza Pávai Vajna termébe összehívom, melyre meghívom. 
 
 
NAPIRENDI JAVASLAT:  
 
 
1.) Elıterjesztés a városközpont rehabilitációs pályázat benyújtására 
      Elıadó: jegyzı 
                   tanácsadó cég képviselıje 
 
2.) Elıterjesztés „biciklitaxi” szolgáltatásról városunkban 
     Elıadó: irodavezetı-fımérnök 
 
3.) Önkormányzati gazdasági társaságok közgyőléseire felkészülés 
      a.) Hungarospa Gyógyfürdı Zrt. 
      b.) Városgazdálkodási Zrt. 
      c.)  Hajdúszoboszlói Közüzemi Kft. 
     Elıadó: gazdasági társaságok cégvezetıi 
 
4.) Beszámoló Hajdúszoboszló város 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról, rendelet  
     alkotás a költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználásról 
     Elıadó: polgármester 
                  irodavezetı-fıkönyvelı   

 
5.) Elıterjesztés vagyoni ügyekben: 

a.) óvodai ételkiszállítás felülvizsgálatára, 
b.) napkollektor telepítésére a Szép Ernı Kollégiumban, 
c.) szolgalmi jog bejegyzésére,  
d.) Bakó József és felesége kérelmérıl, 
e.) Damjanich u. 1-5. szám alatti ingatlanok értékesítésére  

      Elıadó: irodavezetı-fıkönyvelı 
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6.) Beszámoló a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás eddigi tevékenységérıl és   
     terveirıl 
     Elıadó: jegyzı 
 
7.) Elıterjesztés törvényességi észrevételekkel kapcsolatosan   
     Elıadó: jegyzı 
 
 
  8.) Elıterjesztés az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosításáról 
       Elıadó: jegyzı 
 
 9.) Polgármesteri hivatallal kapcsolatos elıterjesztések: 
      a.) Tájékoztató a polgármesteri hivatali összehangolt teljesítmény- és minıségügyi  
            rendszer céljainak 2007. évi teljesítésérıl 
            Elıadó: jegyzı  
 
       b.) Jelentés a polgármesteri hivatal megtakarítást célzó felülvizsgálatának eddigi  
            eredményeirıl, javaslat a további teendıkre 
            Elıadó: jegyzı 
 
10.) Elıterjesztés a Városi Bölcsıde felújítása tárgyú pályázattal kapcsolatban 
       Elıadó: irodavezetı-fımérnök 
 
11.) Elıterjesztés Bihari-Sárréti-Hajdúszoboszlói Szakképzés-szervezési Társulás   
       kialakítására 
       Elıadó: oktatási, mővelıdési, sport iroda vezetıje 
 
12.) Elıterjesztés közmővelıdési intézmények dolgozói létszámának meghatározására 
       Elıadó: oktatási, mővelıdési, sport iroda vezetıje 
 
13.) Elıterjesztés oktatási-nevelési intézmények dolgozói létszámának meghatározására 
       Elıadó: oktatási, mővelıdési, sport iroda vezetıje 
 
14.) Tájékoztató a 23/2008.(II.28.) számú képviselı-testületi határozat végrehajtásáról 
       Elıadó: oktatási, mővelıdési, sport iroda vezetıje 
 
15.) Elıterjesztés interpellációra adott válasz kivizsgálására 
       Elıadó: városfejlesztési, mőszaki bizottság elnöke  
 
16.) Jelentés a lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról 
       Elıadó: polgármester  
 
17.) Tájékoztatás két képviselı-testületi ülés közötti eseményekrıl 
        Elıadó: polgármester 
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18.) Válasz képviselıi kérdésekre, interpellációkra: 
        a.) Dede Ernı képviselı úr adatszolgáltatással kapcsolatos kérdésére, 
        b.) Váradi Ferenc képviselı úr hangoskodó fiatalokkal és a fametszéssel kapcsolatos  
             interpellációjára, 
        c.) Rácz Tiborné képviselı asszony interpellációjára,  
        d.) Marosi György Csongor képviselı úr több témával kapcsolatos interpellációjára, 
        e.) Erdei Gyula képviselı úr több témával kapcsolatos interpellációira   
        Elıadó: jegyzı 
                     irodavezetı-fımérnök 
 
 
 
 
Kérdések, interpellációk, bejelentések 
 
 
 
 
 

Zárt ülésen: 
 
 
1.) Elıterjesztés lakásfenntartási támogatás ügyében benyújtott fellebbezés elbírálására 
     Elıadó: egészségügyi, szociális iroda vezetıje 
 
 
 
 
 
 
Hajdúszoboszló, 2008. április 16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          Dr. Sóvágó László 


