Hajdúszoboszló Város Polgármestere
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.
Tel.: 52/557-300, fax: 52/557-302
E-mail: polgmhiv@hajduszob.hu
Ügyiratszám: 88/2007.

MEGHÍVÓ
Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének ülését

2007. január 25. napjának 14.00 órájára
a városháza Pávai Vajna Ferenc termébe összehívom, melyre
meghívom.

NAPIRENDI JAVASLAT:
1.) Javaslat rendelet hatályon kívül helyezésére, új rendelet alkotására
Előadó: Hajdú Volán Zrt vezérigazgató,
irodavezető-főmérnök
2.) a.) Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zártkörűen Működő
Részvénytársaság FEB tagjainak visszahívására, új FEB tagok
megválasztására
b.) Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Zártkörűen Működő
Részvénytársaság Alapító Okiratának módosítására
Előadó: VG.Zrt. vezérigazgatója
3.) a.) Előterjesztés a Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és
Egészségturisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság FEB tagjainak
visszahívására, új FEB tagok megválasztására
b.) Előterjesztés a Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és
Egészségturisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alapszabályának
módosítására
Előadó: Hungarospa Zrt vezérigazgatója
4.) Jelentés a polgármesteri hivatal 2005-2006. évi összehangolt teljesítmény- és
minőségügyi rendszerének eredményeiről és javaslat a következő ciklus (20072010.) céljainak meghatározására
Előadó: jegyző
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5.) Előterjesztés vagyoni ügyekben:
a.) állami tulajdonú ingatlanrész önkormányzati tulajdonba vételéről
b.) Szabó István és felesége kérelméről
c.) a Szerencsejáték Felügyelet megkereséséről
d.) a Bajcsy-Zsilinszky utcán létesítendő transzformátorállomásról
e.) hipermarket áruház közúti kapcsolatának kialakításáról
f.) a Szép Ernő u. 16. szám alatti ingatlanra beérkezett vételi ajánlatokról
g.) nyersanyagnormák és intézményi térítési díjak meghatározásáról
h.) pótigényekről
Előadó: irodavezető-főkönyvelő
6.) Előterjesztés a lakások és helyiségek bérletéről szóló 15/2000(XI.23.) számú
önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: igazgatási irodavezető
7.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: jegyző
8.) Előterjesztés általános iskolai felvételi körzetek meghatározásáról
Előadó: művelődési, oktatási és sportiroda vezetője
9.) Előterjesztés nevelési-oktatási intézmények alapító okiratainak módosításáról
Előadó: művelődési, oktatási és sportiroda vezetője
10.) Előterjesztés a Thököly Imre Általános Iskola nevelési és pedagógiai
programjáról és az alapító okiratáról
Előadó: művelődési, oktatási és sportiroda vezetője
11.) Előterjesztés az Országos Labdarúgópálya Létesítési Programban való
részvételre, a pályázat előkészítésére
Előadó: művelődési, oktatási és sportiroda vezetője
12.) Tájékoztató a hajdútelepítés 400 éves évfordulójának megünneplésére
létrehozott Programkoordinációs Bizottság éves munkájáról
Előadó: a Kulturális és Sport Bizottság elnöke
13.) Előterjesztés dűlő utak elnevezéséről
Előadó: irodavezető-főmérnök
14.) Előterjesztés közlekedési szövetségben való részvételről
Előadó: irodavezető-főmérnök
15.) Előterjesztés egyes városüzemeltetési feladatok költségvetési pótigényéről
Előadó: irodavezető-főmérnök
16.) Tájékoztató két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről
Előadó: polgármester
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17.) Kérdésekre, interpellációkra, közmeghallgatáson elhangzottakra válaszok:
a.) Szabó László közmeghallgatáson felvetett észrevételeire válasz,
b.) Szandai Kázmér képviselő úr kérdésére válasz,
c.) Erdei Gyula képviselő úr kérdésére válasz,
e.) Nagy Bálint képviselő úr interpellációjára válasz
Előadó: jegyző
irodavezető-főmérnök

Bejelentések, kérdések, interpellációk

ZÁRT ÜLÉSEN:
1.) Előterjesztés első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása kivételes
méltányosságból történő megállapítására
Előadó: egészségügyi és szociális iroda vezetője
Hajdúszoboszló, 2007. január 16.

/:Dr. Sóvágó László:/

