Hajdúszoboszló Város Polgármestere
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.
Tel.: 52/557-300, fax: 52/557-302
E-mail: polgmhiv@hajduszob.hu
Ügyiratszám: 1521/2007.

MEGHÍVÓ
Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének ülését

2007. március 22. napjának 14.00 órájára
a városháza Pávai Vajna Ferenc termébe összehívom, melyre
meghívom.
NAPIRENDI JAVASLAT:
1.) Tájékoztatás a városban tervezett gázrekonstrukciókról
Előadó: TIGÁZ Zrt. képviselője
2.) Előterjesztés a 2006. évben végzett menetrendszerinti helyi személyszállítás
tapasztalatairól
Előadó: VOLÁN Zrt. vezérigazgatója
3.) Előterjesztés önkormányzati rendeletek módosítására:
a.) az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
5/2000(IV.20.) Ör.számú rendelet módosításáról,
b.) a polgármesteri hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és
támogatásokról szóló rendelet módosítására,
c.) a helyi környezet és természet védelméről szóló 18/2003.(X.20.) számú
rendelet módosítására,
d.) a közterület használat, közterület hasznosítás helyi szabályairól szóló rendelet
módosítására,
e.) az SZMSZ felülvizsgálatáról és javaslat a módosítására,
Előadó: jegyző
irodavezető-főkönyvelő,
irodavezető-főmérnök
4.) Előterjesztés a belső ellenőrzési tevékenység 2006. évi végrehajtásáról
Előadó: jegyző
5.) Előterjesztés vagyoni ügyekben:
a.) érdekeltségi hozzájárulás megfizetésével kapcsolatosan,
b.) állami tulajdonban lévő ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételéről,

2

c.) egyes szociális bérlakások lakásbérletének megszüntetéséről, ingatlanok
kiürítéséről,
d.) a Szép Ernő és Tessedik utca közötti önkormányzati ingatlanok
hasznosítására,
e.) megszüntetett álláshelyekre vonatkozó nyilatkozattételre
Előadó: irodavezető-főkönyvelő
VG.Zrt. vezérigazgatója
6.) Előterjesztés önkormányzati tömbfeltáró út kialakításáról
Előadó: főépítész
7.) Előterjesztés belterületi határ módosítására
Előadó: főépítész
8.) Előterjesztés az önkormányzat gazdasági (ciklus) programjának elfogadására
Előadó: polgármester
jegyző
9.) Előterjesztés a hajdúszoboszlói kistérségi többcélú társulás szociális
szolgáltatás tervezési koncepciójának megtárgyalására
Előadó: egészségügyi és szociális iroda vezetője
10.) Előterjesztés városfejlesztési programjavaslat elfogadására
Előadó: jegyző
11.) Előterjesztés uniós informatikai pályázatokkal kapcsolatosan:
a.) az elektronikus ügyintézés bevezetéséről szóló 30/2005.(X.27.) számú
rendelet módosításáról
b.) az önkormányzati adatvagyon kialakításának és működésének szabályairól
szóló rendelet megalkotására
Előadó: jegyző
12.) Előterjesztés az 1. sz. háziorvosi körzet feladatainak ellátására vonatkozó ellátási
szerződés megkötésére
Előadó: egészségügyi és szociális iroda vezetője
13.) Előterjesztés Hajdúszoboszló város Önkormányzata 2007. évi közbeszerzési
tervéről
Előadó: polgármester
14.) Előterjesztés Hajdúszoboszló város Önkormányzata 2007. évi beruházási
programjáról
Előadó: irodavezető-főmérnök
15.) Előterjesztés a környezetvédelmi program 2007. évi intézkedési tervére
Előadó: irodavezető-főmérnök
16.) Tájékoztató a város infrastrukturális állapotfelméréséről
Előadó: irodavezető-főmérnök
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17.) Előterjesztés az Erdő dűlő zártkert villamos energia ellátására
Előadó: irodavezető-főmérnök
18.) Előterjesztés a 4. sz. főút Hajdúszoboszló elkerülővel érintett úthálózati elemek
cseréjéről
Előadó: irodavezető-főmérnök
19.) Tájékoztató két ülés közötti eseményekről
Előadó: polgármester
20.) Kérdésre, interpellációkra válaszok:
a.) Harsányi István képviselő úr kérdésére válasz,
b.) Radácsi Gusztáv képviselő úr kérdésére válasz,
c.) Dr. Rácz Tiborné képviselő asszony interpellációjára,
d.) Vágó Zsolt képviselő úr s interpellációjára válasz,
e.) Erdei Gyula interpellációjára válasz
Előadó: jegyző
irodavezető-főmérnök
Bejelentések, kérdések, interpellációk

ZÁRT ÜLÉSEN:
1.) Előterjesztés fellebbezések elbírálására és támogatás kivételes méltányosságból
történő megállapítására
Előadó: egészségügyi és szociális iroda vezetője

Hajdúszoboszló, 2007. március 12.

/:Dr. Sóvágó László:/

