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M E G H Í V Ó  
 
       Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének ülését 
 
                           2009. október 15.  napjának 14.00 órájára 
 
       a Városháza Pávai Vajna termébe összehívom, melyre meghívom. 
 
NAPIRENDI JAVASLAT:  

 
 

1. Tájékoztató Hajdúszoboszló város és vonzáskörzete munkaerı-piaci helyzetérıl 
Elıadó: munkaügyi kirendeltség vezetıje 

 
2. a.) Beszámoló a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata és a Hajdú-Bihar Megyei 

Rendır-fıkapitányság között létrejött támogatási megállapodásban foglaltak 
végrehajtásáról, 
b.) Zárójelentés a közterületek rendjéért akcióprogram teljesítésérıl  

            Elıadó: városi rendırkapitányság vezetıje, 
                         jegyzı 
 

3. Elıterjesztés a 3. számú fogorvosi praxis feladatainak ellátására vonatkozó megbízási 
szerzıdés megkötésére 

            Elıadó:  egészségügyi-, szociális csoport vezetıje 
 

4. Elıterjesztés az Egyesített Óvodai Intézmény pótigényére 
            Elıadó: oktatási, mővelıdés és sport iroda vezetıje 
  

5. A Városgazdálkodási Zrt. elıterjesztései: 
a.) Elıterjesztés a Szent István park felújítására, 
b.) Elıterjesztés a Liget utca-Bánomkerti utca és a Diófa utca közötti szakaszának 

burkolatjavítására, 
c.) Elıterjesztés a városi csapadékvíz elvezetı csatornák felújítására, 
d.) Elıterjesztés a  Gábor Áron utcai burkolatszélesítésre és burkolatmegırzésre, 
e.) Tájékoztató a Szilfákalja 13, 17. szám alatti önkormányzati szociális 

bérlakások bérlıinek magatartásával kapcsolatosan 
Elıadó: VGZrt. vezérigazgatója 

 
6. Elıterjesztés a belsı piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK. irányelvvel 

összefüggı jogharmonizációs feladatok  végrehajtására  
Elıadó: jegyzı 

 



 2 

 
 
 

7. Elıterjesztés a Pálfi István TISZK Alapító Okiratának egybeszerkesztett módosítására 
Elıadó: oktatási, mővelıdési és sport iroda vezetıje 
 

8. Elıterjesztés gyógyszertári ügyelet-készenlét tárgyában 
            Elıadó: egészségügyi, szociális csoportvezetı 

 
9. Elıterjesztés beépítési kötelezettség meghosszabbítására 

            Elıadó: irodavezetı-fıkönyvelı 
 

10. Elıterjesztés a Hulladékgazdálkodási Terv elfogadásáról 
Elıadó: irodavezetı-fımérnök 
  

11. Elıterjesztés a Tölgyfa utca útburkolatának megépítésérıl 
            Elıadó: irodavezetı-fımérnök 
 

12. Elıterjesztés az ÉAOP-2009-5.1.2.D2. belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi 
fejlesztések pályázat keretében megvalósítandó fejlesztések önerı szükségletérıl  
Elıadó: irodavezetı-fımérnök 

 
13. Elıterjesztés a LEADER kiírásra pályázatok benyújtására 

Elıadó: jegyzı 
 

14. Elıterjesztés a szennyvízcsatorna-hálózat építés III. ütem pénzügyi finanszírozásával 
kapcsolatban 
Elıadó: irodavezetı-fıkönyvelı 
 

15. Tájékoztató a szennyvízcsatorna-hálózat építés I. üteméhez kapcsolódó pénzügyi 
elszámolásról 
 Elıadó: irodavezetı-fıkönyvelı 
 

16. Tájékoztató a 2008. évi kompetenciamérés eredményeirıl 
Elıadó: oktatási, mővelıdési és sport iroda vezetı 
 

17. Tájékoztató a helyi adózási kérdésekrıl 
Elıadó: irodavezetı-fıkönyvelı 
 

18. Tájékoztató a nádudvari kommunális hulladéklerakó üzemeltetési költségeivel 
kapcsolatosan 
Elıadó: irodavezetı-fımérnök 
 

19. Tájékoztató kép képviselı-testületi ülés közötti eseményekrıl 
Elıadó:  polgármester 
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20. Válasz képviselıi interpellációkra: 

a.) a Dózsa György úton a TESCO Áruházig közlekedı járat megállási 
lehetıségeivel kapcsolatos interpellációra, 

b.) utcanév táblák kihelyezésével és kivágott fákkal kapcsolatos interpellációra, 
c.) a Kösely Kupa felvonuláskor a fıtér félpályás útlezárásával kapcsolatos 

interpellációra, 
d.) a városi közvilágítás korszerősítésével kapcsolatos interpellációra, 
e.) a TESCO Áruház melletti ingatlanon történı törmelék lerakásával kapcsolatos 

interpellációra 
Elıadó: jegyzı 
             irodavezetı-fımérnök     
 
 

 
      Kérdések, interpellációk, bejelentések 
 
 

 
ZÁRT ÜLÉSEN:  
 
 
1.) Elıterjesztés ápolási díj ügyében benyújtott fellebbezés elbírálására 

Elıadó: egészségügyi, szociális bizottság elnöke 
 
 
 

 
Hajdúszoboszló, 2009. október 6. 
 
 
 

 
                                                                          Dr. Sóvágó László 


