Hajdúszoboszló Város Polgármestere
4200. Hajdúszoboszló, Hısök tere 1.
Tel.: 52/557-300, fax: 52/557-302.
E-mail: polgmhiv@hajduszob.hu
Ikt.szám: 149-1/2008.

MEGHÍVÓ
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének ülését

2008. február 28. napjának 14.00 órájára
a Városháza Pávai Vajna termébe összehívom, melyre meghívom.
NAPIRENDI JAVASLAT:
1. Elıterjesztés településrendezési terv módosításáról
Elıadó: városi fıépítész
2. a.) Beszámoló a hajdúszoboszlói AERO Klub tevékenységérıl
Elıadó: klubelnök
b.) Javaslat a repülıtérre új hasznosítási megállapodás megkötésére, a
sportrepülıtér fejlesztésére
Elıadó: jegyzı
3. Javaslat a 2007. évi költségvetési rendelet módosítására
Elıadó: irodavezetı-fıkönyvelı
4. Javaslat Hajdúszoboszló város 2008. évi költségvetésének megállapítására
Elıadó: polgármester
5. Elıterjesztés vagyoni ügyekben:
a.) a lıtér kerítésének megépítésére
b.) önkormányzati ingatlanok 2008. évi értékesítésére
c.) a Bakó József és felesége kérelmérıl
d.) tulajdonosi hozzájárulás kísérı gázvezeték megépítéséhez
Elıadó: irodavezetı-fıkönyvelı
6. Elıterjesztés tulajdonosi hozzájárulás kéréséhez
Elıadó: Városgazdálkodási Zrt. vezérigazgatója
7. Elıterjesztés a városi parkolási tanulmányterv készítésének jelenlegi állásáról
Elıadó: Városgazdálkodási Zrt. vezérigazgatója
8. Elıterjesztés térségi és városi kerékpárút hálózattal kapcsolatosan
Elıadó: irodavezetı-fımérnök
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9. Elıterjesztés az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése tárgyú pályázattal
kapcsolatban
Elıadó: irodavezetı-fımérnök
10. Elıterjesztés nevelési-oktatási intézmények alapító okiratainak módosításáról
Elıadó: oktatási, mővelıdési és sportiroda vezetıje
11. Elıterjesztés a „Pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai
infrastruktúra fejlesztése” megnevezéső pályázatról
Elıadó: oktatási, mővelıdési és sportiroda vezetıje
12. Jelentés a lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról
Elıadó: polgármester
13. Tájékoztató a két képviselı-testületi ülés közötti eseményekrıl
Elıadó: polgármester
14. Válasz képviselıi kérdésekre, interpellációkra:
a.) Radácsi Gusztáv képviselı úr Fürdı utcai építkezéssel kapcsolatos kérdésére,
b.) Marosi György képviselı úr intézkedést kezdeményezésére,
c.) Vágó Zsolt képviselı úr Szováti útfél karbantartására vonatkozó interpellációjára,
d.) Vágó Zsolt képviselı úr Erzsébet utcai hirdetı táblával kapcsolatos
interpellációjára,
e.) Vágó Zsolt hajléktalanokkal kapcsolatos (MÁV állomás) interpellációjára
Elıadó: jegyzı
irodavezetı-fımérnök
Kérdések, interpellációk, bejelentések
ZÁRT ÜLÉSEN:
1. Elıterjesztés fellebbezések elbírálására
Elıadó: egészségügyi, szociális bizottság elnöke
2. Elıterjesztés tanácsosi, fıtanácsosi, illetve munkatársi, fımunkatársi címek
adományozásáról nevelési, oktatási intézményekben
Elıadó: oktatási, mővelıdés, sportiroda vezetıje
(A városi költségvetésre vonatkozó elıterjesztés késıbb kerül kiküldésre.)
Hajdúszoboszló, 2008. február 20.

/:Dr. Sóvágó László:/

