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M E G H Í V Ó 
 
       Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének ülését 
 
                         2008. május 15. napjának 14.00 órájára 
 
       a Városháza Pávai Vajna termébe összehívom, melyre meghívom. 
 
NAPIRENDI JAVASLAT:  
 
1.) Elıterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelésérıl 
      Elıadó: aljegyzı 
                   intézmények vezetıi 
                   gyámhivatal vezetıje 
 
2.) Elıterjesztés vagyonügyekben: 
     a.) a Mátyás király sétány 4-6. .szám alatti ingatlan villamos energia ellátására, 
     b.) Kálvin tér 5. szám alatti ingatlan értékesítésére, 
     c.) a 9421 hrsz-ú zártkerti ingatlan értékesítésére 
     Elıadó: irodavezetı-fıkönyvelı 
 
3.) Elıterjesztés a Hajdúszoboszló, Hıforrás út 3. szám alatti bérlık elhelyezésére 
     Elıadó: VGZrt. vezérigazgatója 
 
4.) Elıterjesztés a Bocskai István Szakképzı Iskola Minıségirányítási Programjának   
     jóváhagyására 
     Elıadó: oktatási, mővelıdési, sport iroda vezetıje 
 
5.) Elıterjesztés nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosításáról 
     Elıadó: oktatási, mővelıdési, sport iroda vezetıje 
 
6.) Elıterjesztés Hajdúszoboszló város önkormányzata 2007. évi közbeszerzéseire vonatkozó  
     éves statisztikai összegzésrıl 
     Elıadó: polgármester 
 
7.) Elıterjesztések a Hajdúszoboszlói Cigány Kisebbségi Önkormányzattal kapcsolatosan: 
      a.) a HCKÖ mőködésének törvényességérıl, 
      b.) a HCKÖ mőködési támogatás iránti kérelme, 
      c.) a HCKÖ lakás felújítási támogatást kérı kezdeményezése 
      Elıadó: jegyzı 
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8.) Elıterjesztés térségi kerékpárút hálózattal kapcsolatosan 
     Elıadó: irodavezetı-fımérnök  
 
9.) Tájékoztató az általános iskolai beiratkozásról 
      Elıadó: oktatási, mővelıdési, sport iroda vezetıje 
 
10.) Tájékoztatás két képviselı-testületi ülés közötti eseményekrıl 
        Elıadó: polgármester 
 
11.) Válasz képviselıi kérdésekre, interpellációkra: 
        a.) belterületi kerékpárút tervezéssel kapcsolatos kérdésre, 
        b.) Váradi Ferenc képviselı úr légi marketing elszámolásával kapcsolatos kérdésére, 
        c.) Szandai Kázmér képviselı úr tüdıszőréssel kapcsolatos kérdésére, 
        d.) kullancs elleni védekezéssel  kapcsolatos  interpellációra, 
        e.) köztéri pad áthelyezésével kapcsolatos interpellációra,  
        f.) Vágó Zsolt képviselı úr interpellációjára, 
        Elıadó: jegyzı 
                     irodavezetı-fımérnök 
 
 
Kérdések, interpellációk, bejelentések 
 

Zárt ülésen: 
 
 
1.) Elıterjesztés lakásfenntartási támogatás ügyében benyújtott fellebbezések elbírálására 
     Elıadó: egészségügyi, szociális iroda vezetıje 
 
 
 
ÖNÁLLÓ INDÍTVÁNYOK  (ha a testület napirendre veszi ): 
 
1.) Váradi Ferenc képviselı úr Bocskai Filmszínházra vonatkozó egyéni képviselıi     

indítványa, jegyzı úr véleményével ellátva 
 

 
2.) Zárt ülési elıterjesztés a TIGÁZ-zal ingatlanügyekben folytatott tárgyalásokról 

Elıterjesztıi: alpolgármester és jegyzı urak 
 
 

 
 
Hajdúszoboszló, 2008. május 7. 
 
 
 
 
                                                                          Dr. Sóvágó László 


