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                                                     M E G H Í V Ó 
 
       Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének ülését 
 
                           2010. február 25. napjának 14.00 órájára 
 
       a Városháza Pávai Vajna termébe összehívom, melyre meghívom. 
 
NAPIRENDI JAVASLAT:  
 

1. Elıterjesztés az 5. számú háziorvosi körzet feladatainak ellátásra vonatkozó megbízási 
szerzıdés megkötésére 
Elıadó: jegyzı 
 

2. Elıterjesztés helyi menetrendszerinti autóbuszjáratok 2010. évi közlekedésérıl 
Elıadó: irodavezetı-fımérnök 
 

3. Elıterjesztés a Hajdúszoboszlói Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának 
módosítására  
Elıadó: oktatási, mővelıdési és sportiroda vezetıje 
 

4. Elıterjesztés szakképzési beiratkozási keretlétszám emelésére 
Elıadó: oktatási, mővelıdési és sportiroda vezetıje 
 

5. Beszámoló a repülıtér hasznosításáról és az ebbıl származó bevétel felhasználásról 
Elıadó: AERO Klub elnöke 
 

6. a.) Elıterjesztés intézményi pótigényekrıl 
b.) Javaslat a 2009. évi költségvetési rendelet módosítására 
Elıadó: irodavezetı-fıkönyvelı 
 

7. Elıterjesztés Hajdúszoboszló város 2010. évi költségvetésének megállapítására 
Elıadó: polgármester 
 

8. Elıterjesztés vagyoni ügyekben: 
a.) a K.V. Ingatlan Befektetési Kft. önkormányzati ingatlan bérbevételére 

vonatkozó kérelmérıl,  
b.) a galyatetıi ingatlan értékesítésére, 
c.) önkormányzati ingatlanok 2010. évi értékesítésére, 
d.) Balogh Ferenc kérelmérıl 

Elıadó: irodavezetı-fıkönyvelı 
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9. Javaslat interreg-pályázati beruházás helyszínének meghatározására 
Elıadó: jegyzı 
  

10. Elıterjesztés a Thököly Imre Kéttannyelvő  Általános Iskola pedagógiai programjáról 
Elıadó: oktatási, mővelıdési és sportiroda vezetıje 
 

11. Beszámoló a „Városok és Falvak Szövetsége” – Kulturális Régió Egyesület 2009. évi 
tevékenységérıl 
Elıadó: Kulturális és Sportbizottság elnöke 

 
12. Elıterjesztés önkormányzati rendeletek megalkotására, illetve módosítására: 

a.) a közterületek felbontásáról és közúton folyó munkákról, valamint nem 
közlekedési célú igénybevételének szabályairól szóló önkormányzati rendelet 
megalkotása, 

b.) a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló 
5/2009.(II.26.) számú rendelet módosítása 

Elıadó: irodavezetı-fımérnök 
 

13. Elıterjesztés a nádudvari kommunális szilárdhulladék-lerakó üzemeltetési 
szerzıdésének módosításáról 
Elıadó: irodavezetı-fımérnök 
 

14. Elıterjesztés segélykérı készülék elhelyezésérıl  
Elıadó: irodavezetı-fımérnök 
 

15. Tájékoztató az Állami Számvevıszék energiagazdálkodási-racionalizálási 
célellenırzésérıl 
Elıadó: jegyzı 
 

16. Tájékoztató a belterületi csapadékvíz-elvezetés fejlesztésre benyújtott pályázatról 
Elıadó: irodavezetı-fımérnök 
 

17. Tájékoztató a Programkoordinációs Munkacsoport 2009. évi munkájáról 
Elıadó: oktatási, mővelıdési és sportiroda vezetı 
 

18. Tájékoztatás közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekrıl 
Elıadó: polgármester 
 

19. Tájékoztató a két képviselı-testületi ülés közötti eseményekrıl 
Elıadó: polgármester 
 

20. Válasz a Dózsa György út – Nádudvari út keresztezıdésében a jobbra kanyarodó 
sávval kapcsolatos interpellációra 
Elıadó: irodavezetı-fımérnök  

 
 
      Kérdések, interpellációk, bejelentések 
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ZÁRT ÜLÉSEN:  
 

1. Elıterjesztés fıtanácsosi, tanácsosi, fımunkatársi, illetve munkatársi címek 
adományozásáról  nevelési, oktatási intézményekben 
Elıadó: oktatási, mővelıdési és sportiroda vezetı 
 

2. Elıterjesztés szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztására 
Elıadó: jegyzı 

 
 
 
 

Hajdúszoboszló, 2010. február 17. 
 
 

 
                                                                          Dr. Sóvágó László 


