Hajdúszoboszló Város Polgármestere
4200. Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.
Tel.: 52/557-300, fax: 52/557-302.
E-mail: polgmhiv@hajduszob.hu
Ügyiratszám: 2930-1/2007.

MEGHÍVÓ
Hajdúszoboszló Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülését
2007. június 14. napjának 14.00 órájára
a városháza Pávai Vajna Ferenc termébe összehívom, melyre
m e g h í v o m.
NAPIRENDI JAVASLAT:
1.) Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Pedagógiai Szakszolgálat magasabb vezetőjének
megbízására
Előadó: oktatási, művelődési és sport iroda vezetője
2.) Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Pedagógiai Szakszolgálat intézményi önértékeléséhez
Előadó: oktatási, művelődési és sport iroda vezetője
3.) Előterjesztés a Közgazdasági Szakközépiskola intézményi önértékeléséhez
Előadó: oktatási, művelődési és sport iroda vezetője
4.) Előterjesztés Kistérségi többcélú társulás többletfeladatúvá alakítására
Előadó: jegyző
5.) Előterjesztés a Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának, valamint Szervezeti
és Működési Szabályzatának módosítására
Előadó: egészségügyi, szociális iroda vezetője
6.) Előterjesztés az oktatási-nevelési intézményekben fizetendő térítési- és tandíjról szóló
rendelet módosítására
Előadó: oktatási, művelődési és sport iroda vezetője
7.) Előterjesztés a CHAPLIN 2000. Bt. stúdió helyiség igénylése kérelmében
Előadó: polgármester
8.) Előterjesztések a polgármesteri hivatallal kapcsolatosan:
a.) jelentés a hivatal fejlesztési, korszerűsítési tervének teljesítéséről, javaslat új
ciklusterv meghatározására,
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b.) a hivatal takarékossági intézkedési tervének elfogadására,
c.) tájékoztató a hivatal kafetéria rendszeréről, az önkormányzati intézmények
általi alkalmazhatóságáról,
d.) a Hősök tere 3. sz. alatti irodahelyiség bérleti jogának visszaszerzésére, az
ingatlan hasznosítására
Előadó: jegyző
9.) Előterjesztés a Mátyás király sétány forgalmi rendjével kapcsolatosan
Előadó: VGZRt. Vezérigazgatója
10.).Előterjesztés lakossági gázvezeték építés támogatásáról
Előadó: irodavezető-főmérnök
11.) Tájékoztató szúnyoggyérítésre nyert támogatásról
Előadó: irodavezető-főmérnök
12.) Előterjesztés „botlókövek” elhelyezésére a városban
Előadó: irodavezető-főmérnök
13.) Előterjesztés az iszaptározó tavak rekultivációs munkái finanszírozásáról
Előadó: irodavezető-főmérnök
14.) Tájékoztató a Nádudvari kommunális hulladéklerakó tulajdonjogi és üzemeltetési
rendezéséről
Előadó: irodavezető-főmérnök
15.) Tájékoztató Hajdúszoboszló Város szilárd hulladékszállítási helyzetével
kapcsolatosan
Előadó: jegyző
16.) Előterjesztés a „fajátszótér” felújításáról
Előadó: irodavezető-főmérnök
17.) Előterjesztés vagyoni ügyekben:
a.) érdekeltségi hozzájárulás megfizetésével kapcsolatosan,
b.) Hajdúszoboszlói Önkéntes Köztestületi Tűzoltóság kérelméről,
c.) Munkaügyi Központ állami tulajdonba adására,
d.) a Gábor Áron u. 37. szám alatti ingatlan értékesítésére,
e.) szállodákat összekötő átjáró létesítésére
f.) a 2008. évi idegenforgalmi adó mértékéről
g.) Kecskeméti Györgyné bérlakással kapcsolatos kérelméről
Előadó: jegyző
irodavezető-főkönyvelő
idegenforgalmi referens
18.) Előterjesztés pályázati tanácsadó cégekkel megbízási szerződés megkötésére
Előadó: jegyző
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19.) Tájékoztató a 2007-2013-as európai uniós költségvetési időszak magyar pályázati
rendszeréről
Előadó: jegyző
20.) Tájékozató az Állami Számvevőszék jelentésével kapcsolatosan
Előadó: polgármester
21.) Tájékoztató két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről
Előadó: polgármester
22.) Válaszok interpellációkra:
a.) Kanizsay Béla interpellációjára válasz,
b.) Dr. Rácz Tiborné interpellációjára válasz

Kérdések, interpellációk, bejelentések

ZÁR T ÜLÉSEN:
1.) Előterjesztés fellebbezések elbírálására és támogatás kivételes méltányosságból történő
megállapítására
Előadó: egészségügyi, szociális bizottság

Hajdúszoboszló, 2007. június 5.

Dr. Sóvágó László

