Hajdúszoboszló Város Polgármestere
4200. Hajdúszoboszló, Hısök tere 1.
Tel.: 52/557-300, fax: 52/557-302.
E-mail: polgmhiv@hajduszob.hu
Ikt.szám: 601-1/2008.

MEGHÍVÓ
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének ülését

2008. június 12. napjának 14.00 órájára
a Városháza Pávai Vajna termébe összehívom, melyre meghívom.
NAPIRENDI JAVASLAT:
1.) A hajdúszoboszlói városi rendırkapitányság támogatási megállapodás kezdeményezése
Elıadó: kapitányságvezetı
2.) Elıterjesztés pedagógus dolgozói létszám meghatározására
Elıadó: oktatási, mővelıdés, sportiroda vezetıje
3.) Elıterjesztés nevelési-oktatási intézmények értékelésére
Elıadó: oktatási, mővelıdési, sportiroda vezetıje
4.) Elıterjesztés magasabb vezetıi megbízásra
Elıadó: oktatási, mővelıdési, sportiroda vezetıje
5.) Elıterjesztés ÉAOP pályázat benyújtására és önerı biztosítására
Elıadó: intézményvezetı
eü., szoc. Irodavezetı-helyettes
6.) Tájékoztató a körzeti építéshatóság tevékenységérıl, terveirıl
Elıadó: aljegyzı
építéshatósági csoportvezetı
7.) Jelentés az önkormányzat hivatala, cégei, intézményei pályázati tevékenységérıl, a
további feladatokról
Elıadó: jegyzı
8.) Elıterjesztés a településrendezési tervmódosítás alátámasztó munkarészéhez tartozó
környezeti vizsgálat szükségességérıl
Elıadó: fıépítész
9.) Elıterjesztés a tartózkodási idı utáni idegenforgalmi adó 2009. évi mértékének
megállapításával kapcsolatban
Elıadó: irodavezetı-fıkönyvelı
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10.) Elıterjesztés a 13. havi illetménnyel kapcsolatban
Elıadó: irodavezetı-fıkönyvelı
11.) Elıterjesztés vagyoni ügyekben:
a.) a Gábor Áron u. 32. szám alatti ingatlan visszavásárlásáról,
b.) a FIBERNET Rt. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme,
c.) a volt gyepmesteri telep értékesítésére,
d.) saját használatú út kialakítására,
e.) Peterman László ingatlancsere és belterületbe vonás iránti kérelme,
f.) a Tokay utca 84. szám alatti telek visszavásárlásáról,
g.) tulajdonosi hozzájárulással kapcsolatosan közterületi járda építésére,
h.) a volt 3.számú általános iskola épületének átadása a Hıgyes E. Gimnázium részére
Elıadó: irodavezetı-fıkönyvelı
irodavezetı-fımérnök
12.) Elıterjesztés a polgármesteri hivatal létszámának újbóli megállapítására
Elıadó: jegyzı
13.) Elıterjesztés törvényességi észrevételekkel kapcsolatosan:
a.) a 8/1999.(V.1.) számú önkormányzati rendelettel kapcsolatosan,
b.) a Tokay utcai önkormányzati bérlakások bérbeadásával kapcsolatosan
Elıadó: jegyzı
14.) Elıterjesztés a Hajdúszoboszlói Cigány Kisebbségi Önkormányzat mőködési
támogatás iránti kérelmérıl
Elıadó: jegyzı
15.) Elıterjesztés lakossági tüdıszőrés megszervezésére és költségeinek biztosítására
Elıadó: eü., szoc. irodavezetı-helyettes
16.) Elıterjesztés kistérségi szociális intézmény létrehozásáról
Elıadó: jegyzı
17.) Javaslat önkormányzati rendeletek módosítására, illetıleg megalkotására:
a.) a települési szilárd hulladékról szóló 22/2007.(X.18.) Ör.számú rendelet
módosításra,
b.) az állati hulladékok kezelésével kapcsolatos helyi rendelet elfogadására
Elıadó: jegyzı
irodavezetı-fımérnök
18.) Elıterjesztés választókerületek felújításáról
Elıadó: irodavezetı-fımérnök
19.) Elıterjesztés Európai Mobilitási Héttel kapcsolatosan
Elıadó: irodavezetı-fımérnök
20.) Tájékoztató a 2008. évi romániai roadshowról
Elıadó: idegenforgalmi referens
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21.) Jelentés a lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról
Elıadó: polgármester
22.) Tájékoztatás két képviselı-testületi ülés közötti eseményekrıl
Elıadó: polgármester
23.) Válasz képviselıi interpellációkra:
a.) a Lovas utcai, szakszervezeti ingatlannal kapcsolatos interpellációra,
f.) az állattartással kapcsolatos rendelet betartásának ellenırzésével kapcsolatos
interpellációjára,
Elıadó: jegyzı

Kérdések, interpellációk, bejelentések

Zárt ülésen:
1.) Elıterjesztés lakásfenntartási támogatás ügyében benyújtott fellebbezés elbírálására
Elıadó: egészségügyi, szociális iroda vezetı-helyettese

ÖNÁLLÓ INDÍTVÁNYOK (ha a testület napirendre veszi):

1.) Váradi Ferenc és Vágó Zsolt képviselık indítványa a szociális támogatásban részesülık
foglalkoztatására

2.) Nagy Bálint képviselı úr indítványa a labdarugó csapat támogatására

Hajdúszoboszló, 2008. június 4.

Dr. Sóvágó László

