
Hajdúszoboszló Város Polgármestere 
4200. Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. 
Tel.: 52/557-300, fax: 52/557-302. 
E-mail: polgmhiv@hajduszob.hu 
Ikt.szám: TI- 97/2009 
 

                                                     M E G H Í V Ó 
 
       Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének ülését 
 
                           2009. április 23. napjának 14.00 órájára 
 
       a Városháza Pávai Vajna termébe összehívom, melyre meghívom. 
 
NAPIRENDI JAVASLAT:  
 

1. Önkormányzati  gazdasági társaságok beszámolói a 2008. évi gazdálkodásról, a 2009. 
évi tervekrıl, illetıleg a közgyőlésre való felkészülésrıl: 

a.) Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt.  
b.) Városgazdálkodási Zrt. 
c.) Közüzemi Kft. 

Elıadók: gazdasági társaságok vezetıi 
  

2. a.) Elıterjesztés Hajdúszoboszló Város 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról 
b.) Elıterjesztés a belsı ellenırzési tevékenység 2008. évi végrehajtásáról 
Elıadó: jegyzı,  
             irodavezetı-fıkönyvelı 

 
3. Elıterjesztés önkormányzati rendeletek módosítására: 

a.) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodás 
keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 19/2008.(IX.18.) rendelet 
módosítására,  

b.) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 20/2008.(IX.18.) 
rendelet módosítására, 

c.) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 21/2008.(IX.18.) rendelet 
módosítására 

Elıadó: egészségügyi, szociális csoport vezetıje, 
             társulási munkaszervezet vezetıje 
 

4. Beszámoló a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás eddigi tevékenységérıl és 
terveirıl 
Elıadó: jegyzı, 
             társulási munkaszervezet vezetıje 
 

5. Elıterjesztés a Közoktatási Intézkedési Terv aktualizálására 
Elıadó: oktatási, mővelıdés és sportiroda vezetıje 

 
6. Elıterjesztés a szennyvízcsatorna-hálózat befejezı ütemének végrehajtásáról 

Elıadó: irodavezetı-fıkönyvelı 
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7. Elıterjesztés a Pálfi István Szakképzés-szervezési Társulás 2009. évi költségvetésének 

módosítására 
Elıadó: irodavezetı-fıkönyvelı 

 
8. Elıterjesztés „A turisztikai vonzerı felhasználása foglalkoztatásra a Hajdúszoboszlói 

Kistérségben” címő pályázat benyújtására 
Elıadó: jegyzı 

 
9. a.) Elıterjesztés sportlétesítmények felújítására kiírt pályázatról (Sportház) 

b.) Elıterjesztés a Bocskai Sporttelep épületének felújítására 
Elıadó: jegyzı, 
             irodavezetı-fımérnök 
 

10. Elıterjesztés szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztására, valamint az erre 
vonatkozó hatáskör bizottságra átruhására 

            Elıadó: jegyzı 
 

11. Tájékoztatás szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati projektrıl (KEOP-7.1.2.0) 
Elıadó: irodavezetı-fımérnök 

 
12. Tájékoztató két képviselı-testületi ülés közötti eseményekrıl 

Elıadó: polgármester 
 

13. Válasz képviselıi kérdésekre és interpellációkra: 
a.) Örvendi László és Kanizsay Béla képviselı urak kérdéseire, 
b.) Jelzılámpás csomópont mőködésével kapcsolatos interpellációra, 
c.) Belterületi kerékpárút nyomvonallal és vízelvezetéssel kapcsolatos 

interpellációra, 
d.) Szandai Kázmér képviselı úr interpellációjára, 
e.) Harsányi István képviselı úr interpellációjára 
Elıadók: jegyzı, 
               irodavezetı-fımérnök 
 
 

      Kérdések, interpellációk, bejelentések 
 
 ZÁRT ÜLÉSEN:  
 

1. Elıterjesztés lakásfenntartási támogatással kapcsolatosan benyújtott fellebbezés 
elbírálására 
Elıadó: egészségügyi, szociális bizottság elnöke és a csoportvezetıje 

 
 

Hajdúszoboszló, 2009. április 15. 
 

 
                                                                          Dr. Sóvágó László 


