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                              M E G H Í V Ó 

 

 
             Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete ülését 

 

              2006. március 23. napjának 15.00 órájára 
 
a városháza Pávai Vajna Ferenc termébe összehívom, melyre             
                                      m e g h í v o m . 
 
 
NAPIRENDI JAVASLAT: 
 
1.) Beszámoló Hajdúszoboszló város közbiztonságáról 

Előadó: városi rendőrkapitány 
      Meghívottak: megyei rendőr-főkapitány, 
                            városi kapitányság osztályvezetői 
 
2.) Előterjesztés céltámogatási igény bejelentéséről  
     Előadó: irodavezető-főmérnök 
 
3.) Előerjesztés központi címzett támogatási igénybejelentésről 
     Előadó: irodavezető-főmérnök 
 
4.) Előterjesztés pályázatkészítői és közbeszerzés lebonyolítói megbízásról 
     Előadó: irodavezető-főmérnök 
 
5.) Előterjesztés Hajdúszoboszló város önkormányzata 2006. évi közbeszerzési    
     tervéről  
     Előadó: polgármester 

 
6.) Előterjesztés a környezetvédelmi program 2006. évi intézkedési tervére 
     Előadó: irodavezető-főmérnök 
 
7.) Előterjesztés Hajdúszoboszló város önkormányzata 2006. évi beruházási    
     programjáról 
     Előadó: polgármester 
 
8.) Előterjesztés rendkívüli belvíz védekezési költségek finanszírozásáról 
     Előadó: irodavezető-főmérnök 
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9.) Előterjesztés „A Megye Egészséges Ifjúságáért” pályázati támogatásról 
       Előadó: irodavezető-főmérnök 
 
10.) Előterjesztés vagyoni ügyekben: 
       a.) elővásárlási jogok gyakorlásával kapcsolatban, 
       b.) az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló  
            5/2000.(IV.20.)Ör. Számú rendelet módosítására,   
       c.) a Széchenyi István kollégium hasznosításával kapcsolatban   
       Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 
       d.) nyilvános illemhely hasznosítására 
       e.) a nádudvari kommunális hulladéklerakó üzemeltetésére kiírt pályázattal  
            kapcsolatosan  
       Előadó: irodavezető-főmérnök 
       
       f.) szolgálati lakás bérbeadásáról 
       Előadó: VGRt. vezérigazgatója 
 
       g.) a Magyarországi Református Egyház Tiszántúli Egyházkerületének    
            kérelméről 
       Előadó: főépítész 
  
11.) Előterjesztés a Szép Ernő Középiskolai Kollégium alapító okiratának  
       módosítására   
       Előadó: oktatási, művelődési és sportiroda vezetője  
 
12.) Előterjesztés a Szociális Szolgáltató Központon belüli támogató szolgálat  
       működésének beindításával kapcsolatban 
       Előadó: egészségügyi és szociális iroda vezetője 
 
13.) Előterjesztés Nagyhegyes község gyermekjóléti szolgáltatásának ellátásra 
       Előadó: egészségügyi és szociális iroda vezetője 
 
14.) Előterjesztés a belső ellenőrzési tevékenység 2005. évi végrehajtásáról 
       Előadó: jegyző   
 
15.) Előterjesztés a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására 
       Előadó: ügyrendi, igazgatási, jogi bizottság elnöke 
 
16) Tájékoztató két ülés közötti eseményekről 
 

 
Kérdések, interpellációk, bejelentések 
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Zárt ülésen: 
 

17.) Előterjesztés dr. Garai Zsigmond közalkalmazotti jogviszonyának   
       megszüntetésére 
      Előadó: egészségügyi és szociális iroda vezetője és bizottsági elnöke 
 
18.) Előterjesztés fellebbezések elbírálására és ellátás méltányosságból történő  
       megállapítására 
       Előadó: egészségügyi és szociális bizottság elnöke    
 
 
 

 
              Hajdúszoboszló, 2006. március 14. 
 
 
 

 
 
              /:Dr. Sóvágó László:/ 

 


