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                                  M E G H Í V Ó 

 

                Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete ülését 

 

                  2006. április 27. napjának 15.00 órájára 
 
   a városháza Pávai Vajna Ferenc termébe összehívom, melyre 
    
                                   m e g h í v o m . 

                                     
NAPIRENDI JAVASLAT: 
 

1.) Felkészülés az önkormányzati gazdasági társaságok közgyűlésére: 

a.) Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Rt. 

b.) Városgazdálkodási Részvénytársaság 

c.) Közüzemi Kft. 

Előadók: gazdasági társaságok vezetői 

 

2.) Előterjesztés Hajdúszoboszlói város 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról,  

      az önkormányzati közalapítványok beszámolója működésükről 

      Előadó: polgármester 

                   kuratóriumok elnökei 

 

3.) Előterjesztés a Kovács Máté Művelődési Központ és Könyvtár magasabb vezetői   

      álláshelyének betöltésére 

      Előadó: oktatási, művelődési, sportiroda vezetője   

       

4.) Előterjesztés vagyoni ügyekben: 

      a.) beépítési kötelezettség meghosszabbítása iránti kérelemről, 

      b.) a gyepmesteri telep bérbeadására, 

      c.) tulajdonosi hozzájárulásról, 

      d.) közterület használatba adására, 

      e.) hévizkutak kísérőgázának hasznosítására, 

      f.) a volt Széchenyi István kollégium hasznosításáról, 

      g.) UNDP 2005. pályázatról    

      Előadó: irodavezető-főkönyvelő  

                   irodavezető-főmérnök 

 

5.) Előterjesztés önkormányzati rendeletek kiegészítésére, illetőleg megalkotására: 

     a.) sportrendelet megalkotására, 

     b.) a közterület-használatot szabályozó önkormányzati rendelet kiegészítésére, 

     Előadó: jegyző 

                  oktatási, művelődés, sportiroda vezető 
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6.) Előterjesztés magasabb vezetői pótlék megállapítására 

     Előadó: oktatási, művelődési, sportiroda vezető 

 

7.) Előterjesztések a városfejlesztési és kommunális iroda előkészítésében: 

     a.) a 2006. évi belvíz, csapadékvíz elvezetési beruházásokról, 

     b.) a Hajdúböszörményi Ifjúsági Természetvédő Kör kérelméről, 

     c.) állami támogatásról történő lemondásról, 

     d.) a 2006. évi járda felújítási beruházásokról 

     Előadó: irodavezető-főkönyvelő 

 

8.) Előterjesztés emlékfa-ültetési kezdeményezéshez csatlakozásra 

     Előadó: jegyző 

 

9.) Előterjesztés „Városok, Falvak Szövetsége – Kulturális Régió” egyesülethez  

     csatlakozásra 

     Előadó: jegyző 

 

10.) Előterjesztés mezőgazdasági bizottság nem képviselő tagjának megválasztására 

       Előadó: jegyző 

 

11) Tájékoztató két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről 

 

12./A.) Válasz interpellációra szennyvízcsatorna hálózatra történő utólagos rákötések        

       feltételeiről 

       Előadó: irodavezető-főmérnök 

 

     /B.) Válasz 2006. március 23-i képviselő-testületi ülésen elhangzott   

       interpellációkra, bejelentésekre 

       Előadó: jegyző 

 

Kérdések, interpellációk, bejelentések 

 

Zárt ülésen: 
 

13.) Előterjesztés dr. Garai Zsigmond közalkalmazotti jogviszonyának   

       megszüntetésére (az anyag a márciusi testületi ülésre ki lett postázva,    

       szíveskedjenek magukkal hozni az ülésre!)  

      Előadó: egészségügyi és szociális iroda vezetője és bizottsági elnöke 

 

14.) Előterjesztés fellebbezések elbírálására és támogatás kivételes méltányosságból  

       történő  megállapítására 

       Előadó: egészségügyi és szociális bizottság elnöke    

 

 

              Hajdúszoboszló, 2006. április 18. 

 

 

 

              /:Dr. Sóvágó László:/ 


