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                              M E G H Í V Ó 
 
 
 

             Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete ülését 
 

              2005. október 27. napjának 15.00 órájára 

 

a városháza Pávai Vajna Ferenc termébe összehívom, melyre             

                                      m e g h í v o m . 
 

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT: 

 

 

1.) Tájékoztató a katasztrófavédelmi, polgári védelmi feladatok ellátásáról 

      Előadó: polgárvédelmi parancsnok  

 

2.) Beszámoló a tűzvédelmi feladtok ellátásáról, a tűzoltóság munkájáról 

 Előadó: tűzoltó parancsnok 

 

3.) Előterjesztés belterületi határok módosítására: 

     a.) Hóvirág utca külterületi oldala, 

     b.) Keleti legelő 

     Előadó: főépítész 

 

4.) Javaslat a belső ellenőrzéssel kapcsolatosan a Szervezeti és Működési Szabályzat  

 módosítására  

 Előadó: jegyző 

 

5.) Előterjesztés az Állami Számvevőszék jelentése a 2004. évi normatív állami   

 hozzájárulás igénylésének és elszámolásának ellenőrzéséről 

 Előadó: irodavezető-főkönyvelő 

 

6.) Előterjesztés a Szociális Szolgáltató Központ vezetői állásának betöltése ügyében    

      kiírt pályázat elbírálására 

      Előadó: egészségügyi és szociális iroda vezetője, 

 egészségügyi és szociális bizottság elnöke 
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7.) Előterjesztés pótelőirányzatok biztosítására: 

  a.) oktatási intézmények pedagógus szakkönyvellátásra, 

  b.) tankönyvek ingyenes biztosítására, 

  c.) a Nevelési Tanácsadó kémény átépítésére, 

  d.) a megszűnt 3.sz. Általános Iskola Áfa pótigényéről 

 Előadó: oktatási, művelődési és sport iroda vezetője, 

 irodavezető-főmérnök, 

 irodavezető-főkönyvelő 

 

8.) Előterjesztés gyepmesteri telep üzemeltetési költségigényéről 

     Előadó: irodavezető-főmérnök 

 

9.) Előterjesztés vagyoni ügyekben: 

     a.) a Hóvirág u. 83. szám alatti ingatlan értékesítésére, 

     b.) a Szabó László zug 3. szám alatti ingatlan értékesítésére, 

     c.) méltányossági kisajátítási alap pótelőirányzatára, 

     d.) külterületi út értékesítésére, 

     e.) korlátozási kártalanítás iránti kérelemről 

       Előadó: irodavezető-főkönyvelő 

 

10.) Előterjesztés a Közigazgatási Eljárási Törvény (KET) hatályba lépése miatt s         

       szükséges rendelet módosítások megalkotására  

       Előadó: jegyző 

 

11.) Előterjesztés az elektronikus tájékoztató szolgáltatásról, valamint a  

       közigazgatási hatósági ügyek elektronikus intézésének fokozatos bevezetéséről   

       szóló rendelet megalkotására 

       Előadó: jegyző 

 

12.) Előterjesztés a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár   

       magasabb   vezetői megbízásáról 

       Előadó: oktatási, művelődési és sport irodavezető 

 

13.) Előterjesztések az egészségügyi alapellátás helyzetéről: 

       a.) a felnőtt és gyermek háziorvosok rendelési idejéről, 

       b.) az alapellátás minimál feltételeinek biztosításáról  

       Előadó: egészségügyi és szociális irodavezető, 

                    egészségügyi és szociális bizottság elnöke   

 

14.) Előterjesztés az önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulásban     

       részesülők körének jogszerű meghatározására 

       Előadó: jegyző 
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15.) Előterjesztés egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények)       

       felújításának támogatására 

       Előadó: jegyző 

 

16.) Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2005. évi közbeszerzési   

        tervének módosítására  

        Előadó: polgármester 

 

17.) Tájékoztatás közbeszerzési eljárások eredményéről 

        Előadó: polgármester 

 

18.) Tájékoztatók: 

        a.) a szennyvízcsatorna hálózatépítés befejező üteme pályázati lehetőségéről, 

        b.) változtatási tilalom elrendelésének feltételeiről, 

        c.) a közterületek utca-névtábláival és házszámozásaival kapcsolatos    

             problémákról, 

        d.) két képviselőtestületi ülés közötti eseményekről, 

        e.) ülésen feltett képviselői kérdésekre válaszokról, 

        f.) a Bányász utcai víznyelőkkel kapcsolatos feltett kérdésre 

        Előadó: polgármester 

                     jegyző 

                     irodavezető-főmérnök  

 

 

Kérdések, interpellációk, bejelentések 

 

 

Zárt ülésen: 

 
 

19.) Előterjesztés szociális ügyben benyújtott fellebbezések elbírálására 

Előadó: egészségügyi és szociális bizottság elnöke 

 

 

 

 

Hajdúszoboszló, 2005. október 19. 

 

 

 

 

 

 

 

/:Dr. Sóvágó László:/ 

 


