Hajdúszoboszló Város Polgármestere
4200. Hajdúszoboszló, Hısök tere 1.
Tel.: 52/557-300, fax: 52/557-302.
E-mail: polgmhiv@hajduszob.hu
Ügyiratszám: 929-1/2008.

MEGHÍVÓ
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének ülését
2008. november 20. napjának 14.00 órájára
a Városháza Pávai Vajna termébe összehívom, melyre meghívom.
NAPIRENDI JAVASLAT:
1.) Elıterjesztés fedett utas-várók telepítésével kapcsolatban
Elıadó: irodavezetı-fımérnök
2.) Elıterjesztés a Hivatásos Önkormányzati Tőzoltó-parancsnokság kérelmérıl
Elıadó: irodavezetı-fımérnök
3.) Elıterjesztés pót-elıirányzati igényekrıl
a.) Hivatásos Önkormányzati Tőzoltó-parancsnokság pótigényérıl
b.) Egyesített Óvodai Intézmény pótigénye
Elıadó: irodavezetı-fıkönyvelı
oktatási, mővelıdési és sportiroda vezetıje
4.) Elıterjesztés településrendezési tervek módosításáról és a Helyi Építési Szabályzat
újraalkotásáról (szabályzat és tervek külön CD-n)
Elıadó: városi fıépítész
5.) Elıterjesztés építési tilalmak megszüntetésérıl
Elıadó: városi fıépítész
6.) Elıterjesztés szintbeli vasúti átjáró megszüntethetıségérıl
Elıadó: városi fıépítész
7.) Elıterjesztés a településrendezési tervek módosításával kapcsolatos új kérelmekrıl
Elıadó: városi fıépítész

8.) Elıterjesztés vagyoni ügyekben:
a.) a Sóvágó zug 18. szám alatti ingatlan értékesítésére,
b.) közvilágítási hálózat önkormányzati tulajdonba vételére,
c.) a MÁV Zrt. kérelmérıl,
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d.) Katonáné Egri Tünde kérelmérıl,
e.) A 110/2008.(V.15.) számú képviselı-testületi határozat módosításáról,
f.) biztosítási pályázat elbírálására
g.) a Hajdúszoboszló Városi Televízió támogatási kérelmérıl
Elıadó: irodavezetı-fıkönyvelı
jegyzı, HVTV. fıszerkesztıje
9.) Javaslat a 2008. évi költségvetési rendelet módosítására
Elıadó: irodavezetı-fıkönyvelı
10.) Beszámoló Hajdúszoboszló Város 2008. évi költségvetésének háromnegyed
éves végrehajtásáról
Elıadó: irodavezetı-fıkönyvelı
11.) Elıterjesztés Hajdúszoboszló Város 2009. évi költségvetési koncepciójáról
Elıadó: irodavezetı-fıkönyvelı
12.) Elıterjesztés nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosításáról
Elıadó: oktatási, mővelıdési és sportiroda vezetıje
13.) Elıterjesztés a Hajdúszoboszló Lapkiadó Intézmény és a Hajdúszoboszló Városi
Televízió alapító okiratának módosításáról
Elıadó: oktatási, mővelıdési és sportiroda vezetıje
14.) Elıerjesztés a fizetı parkolási rendszer tanulmánytervérıl
Elıadó: Városgazdálkodási Zrt. vezérigazgatója
15.) Elıterjesztés az Energia-Hatékony Önkormányzatok Szövetségérıl
Elıadó: irodavezetı-fımérnök
16.) Elıterjesztés részleges környezetvédelmi felülvizsgálat készítésének kötelezettségérıl
Elıadó: irodavezetı-fımérnök
17.) Javaslat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2000.(IV.20) ) Ör.
számú rendelet módosítására
Elıadó: irodavezetı-fıkönyvelı
18.) Elıterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2008. évi közbeszerzési tervének
módosításáról
Elıadó: polgármester
19.) Elıterjesztések a polgármesteri hivatallal kapcsolatosan:
a.) összegzı jelentés a polgármesteri hivatal megtakarítást célzó felülvizsgálatáról,
b.) javaslat az önkormányzat szervezeti és mőködési szabályzatának módosítására
c.) a 2009. évi belsı ellenırzési tervek elfogadására
Elıadó: jegyzı
20.) Jelentés a lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról
Elıadó: polgármester
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21.) Tájékozató kompetencia alapú oktatással kapcsolatban benyújtandó pályázatunkról
Elıadó: oktatási, mővelıdési és sportiroda vezetıje
22.) Tájékoztató két képviselı-testületi ülés közötti idıben történt eseményekrıl
Elıadó: polgármester
23,) Válasz képviselıi interpellációkra
a..) Kocsis Robert képviselı úr szökıkút üzemeltetésével kapcsolatos kérdésére,
b.) Radácsi Gusztáv képviselı úrnak az önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos
interpellációjára
Elıadó: irodavezetı-fıkönyvelı
irodavezetı-fımérnök

Kérdések, interpellációk, bejelentések

ZÁRT ÜLÉSEN:

1.) Elıterjesztés önkormányzati támogatás ügyében benyújtott fellebbezés elbírálására
Elıadó: egészségügyi, szociális csoport vezetıje

Hajdúszoboszló, 2008. november 12.

Dr. Sóvágó László

