Hajdúszoboszló Város Polgármestere
4200. Hajdúszoboszló, Hısök tere 1.
Tel.: 52/557-300, fax: 52/557-302.
E-mail: polgmhiv@hajduszob.hu
Ikt.szám: TI. 147/2009.

MEGHÍVÓ
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének ülését
2009. május 21. napjának 14.00 órájára
a Városháza Pávai Vajna termébe összehívom, melyre meghívom.

NAPIRENDI JAVASLAT:

1. Elıterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelésérıl
Elıadó: aljegyzı,
gyámhivatal vezetıje,
intézmények vezetıi
2. Elıterjesztés a közterületek rendjéért akcióprogram és akcióterv meghatározására
Elıadó: jegyzı
3. Elıterjesztés az önkormányzati közfeladatok ellátási módjának szervezeti szempontból
történı felülvizsgálatáról
Elıadó: jegyzı,
belsı ellenırzési vezetı
4. Elıterjesztés a 12/2008.(VII.03.) számú önkormányzati rendelet mellékleteinek
módosításáról
Elıadó: Városgazdálkodási Zrt. vezérigazgatója
5. Elıterjesztés a Hajdúszoboszlói Kistérségi többcélú Társulás Társulási
Megállapodásának módosítására
Elıadó: társulási titkár (jegyzı),
munkaszervezet vezetıje
6. Elıterjesztés belterületbe vonásról
Elıadó: irodavezetı-fımérnök
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7. Elıterjesztés vagyonügyekben:
a.) a Mozgó Grill Kft. kérelmérıl,
b.) Quad-pálya létesítésére
Elıadó: irodavezetı-fıkönyvelı
8. Elıterjesztés a József Attila utca burkolat-felújításáról
Elıadó: irodavezetı-fımérnök
9. Elıterjesztés a HÖF-CÉDE játszóterek felújítási pályázatról
Elıadó: irodavezetı-fımérnök
10. Elıterjesztés a várható útfelújítási pályázati lehetıségekrıl (TEUT)
Elıadó: irodavezetı-fımérnök
11. Elıterjesztés a Pálfi István Szakképzés-Szervezési Társuláshoz való csatlakozásra
Elıadó: oktatási, mővelıdési és sportiroda vezetı
12. Elıterjesztés a Pálfi István TISZK alapító okiratának módosítására (késıbb kerül
kipostázásra)
Elıadó: oktatási, mővelıdési és sportiroda vezetı
13. Elıterjesztés pedagógus dolgozói létszám meghatározására
Elıadó: oktatási, mővelıdési és sportiroda vezetı
14. Elıterjesztés a szennyvízcsatorna hálózat elıkészítésének pénzügyi finanszírozására
Elıadó: irodavezetı-fıkönyvelı
15. Elıterjesztés Hajdúszoboszló város önkormányzata 2008. évi közbeszerzéseire
vonatkozó éves statisztikai összegzésrıl
Elıadó: polgármester
16. Tájékoztató belterületi kerékpárút-hálózattal kapcsolatosan
Elıadó: irodavezetı-fımérnök
17. Tájékoztató csípıszúnyog elleni védekezésre nyert támogatásról
Elıadó: irodavezetı-fımérnök
18. Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról
Elıadó: polgármester
19. Tájékoztató a két képviselı-testületi ülés közötti eseményekrıl
Elıadó: polgármester
20. Válasz képviselıi kérdésekre és interpellációkra:
a.) a Nádudvari úton közvilágítási oszlop áthelyezésével és útpadka rendezésével
kapcsolatosan,
b.) a vasútállomás elıtti terület forgalmi rendjével kapcsolatosan,
c.) folyóka és járda felújítással kapcsolatosan,
d.) a Szurmai utca szélesítésével és hulladékgyőjtık kihelyezésével kapcsolatosan,
e.) a jelzılámpás csomópont kiépítésével kapcsolatosan,
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f.) Radácsi Gusztáv képviselı úr interpellációjával kapcsolatosan,
g.) a Major utcai palackozott italok boltjával kapcsolatosan
Elıadó: jegyzı,
irodavezetı-fımérnök

Kérdések, interpellációk, bejelentések

ZÁRT ÜLÉSEN:
1. Elıterjesztés lakásfenntartási támogatással kapcsolatosan benyújtott fellebbezés
elbírálására
Elıadó: egészségügyi, szociális csoport vezetıje
2. Elıterjesztés Erdıs Károly állattartással kapcsolatos önkormányzati hatósági ügyében
benyújtott fellebbezés elbírálására
Elıadó: jegyzı
3. Elıterjesztés szavazatszámláló bizottsági póttagok megválasztására
Elıadó: jegyzı

Hajdúszoboszló, 2009. május 12.

Dr. Sóvágó László

