
Hajdúszoboszló Város Polgármestere
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.
Tel.: 52/557-300, fax: 52/557-302
E-mail: polgmhiv@hajduszob.hu
Ügyiratszám: 331/2006.       

                              M E G H Í V Ó

             Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete ülését

              2006. február 23. napjának 15.00 órájára

a városháza Pávai Vajna Ferenc termébe összehívom, melyre            
                                      m e g h í v o m .

NAPIRENDI JAVASLAT:

1.) Előterjesztés a Szociális Szolgáltató Központ vezetői állásának betöltésére
     Előadó: egészségügyi és szociális iroda vezetője,
                  egészségügyi és szociális bizottság elnöke
     Meghívottak: pályázók

2.) Előterjesztés a 2005. évben végzett menetrendszerinti helyi személyszállítás  
     tapasztalatairól 
     Előadó: irodavezető-főmérnök
     Meghívott: Hajdú Volán Zrt. Vezérigazgatója

3./a.) Előterjesztés az Egyesített Óvodai Intézmény és a Pávai Vajna Ferenc 
         Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatáról
    b.) Előterjesztés az Egyesített Óvodai Intézmény Nevelési Programjáról és a Pávai 
         Vajna Ferenc Általános Iskola Pedagógiai Programjáról
    Előadó: oktatási, művelődési, sport iroda vezetője
    Meghívottak: intézmények vezetői 

4.) Javaslat a 2005. évi költségvetési rendelet módosítására
     Előadó: irodavezető-főkönyvelő

5.) Előterjesztés Hajdúszoboszló Város 2006. évi költségvetéséről (a pénzügyi 
     bizottsági ülést követően kerül postázásra!)
     Előadó: polgármester
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6.) Előterjesztés vagyoni ügyekben:
     a.) önkormányzati ingatlanok 2006. évi értékesítésére,
     b.) a Gábor Áron u. 65. szám alatti ingatlan telekhatár rendezésére,
     c.) a Gólya zug 6. és Szabó László zug 3. szám alatti ingatlanok cseréjére,
      d.) a Vörösmarty u. 73. szám alatti ingatlan értékesítésére,
      e.) a Tessedik S. u. 39. szám alatti ingatlan tulajdonjog rendezésére,
      f.) intézményi pótigényekről
      Előadó: irodavezető-főkönyvelő

7.) Előterjesztések a városfejlesztési és kommunális iroda előkészítésében:
     a.) a 34121.j.hajdúszoboszlói jelzőlámpák programmódosításáról,
     b.) utca elnevezésről,
     c.) intézmények energetikai rekonstrukciójának lehetőségeiről,
     d.) szennyvízcsatorna hálózatépítés befejező üteme megvalósításáról,
     e.) tájékoztató az Árpád uszoda tetőszerkezetének megrongálódásáról
     Előadó: irodavezető-főmérnök

8.) Előterjesztések pályázatok benyújtására:
     a.) családbarát település kialakítására,
     b.) „tűzjelző berendezés létesítése” tárgyában
     Előadó: jegyző 

9.) Előterjesztés pedagógus létszám meghatározására
     Előadó: oktatási, művelődési, sportiroda vezető

10.) Előterjesztés a 208/2005.(XII.15.)Kt. határozat hatályon kívül helyezésére, 
       rendelet alkotásra
       Előadó: jegyző

11.) Előterjesztés a Hortus Naturae Hajdúszoboszló Kft. névhasználat ügyében 
       Előadó: jegyző

12.) Tájékoztató a polgármesteri hivatal összehangolt teljesítmény- és minőségügyi   
       rendszerének 2005. évi eredményéről
       Előadó: jegyző

13.) Tájékoztató dr. Vincze Ferenc címzetes főjegyző teljesítményének értékeléséről
       Előadó: polgármester

Kérdések, interpellációk, bejelentések

Zárt ülésen:

14.) Előterjesztés  tanácsosi, főtanácsosi, illetve munkatársi, főmunkatársi címek  
       adományozásáról

   Előadó: oktatási, művelődési, sportiroda vezető
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15.) Előterjesztés szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztására, valamint az  
       erre vonatkozó hatáskör bizottságra történő átruházására
       Előadó: jegyző

16.) Előterjesztés aktív korúak rendszeres szociális segélye ügyében benyújtott  
       fellebbezés elbírálására
       Előadó: egészségügyi és szociális bizottság elnöke   

              Hajdúszoboszló, 2006. február 15.

                         /:Dr. Sóvágó László:/
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