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

             Ügyiratszám: 3238-1/2007.      
   

                            M E G H Í V Ó 
 

         Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének ülését 
   

                            2007. július 5.  napjának 14.00 órájára 
 
   a városháza Pávai Vajna Ferenc termébe összehívom, melyre 
 
                                          m e g h í v o m .   
                       
NAPIRENDI JAVASLAT: 
 
1.) Előterjesztés a www.szoboszloinvest.hu befektetési portál tartalmának   
      meghatározására 

Előadó: jegyző 
 

2.) Előterjesztés kistérségi többcélú társulási megállapodás elfogadására 
Előadó: jegyző 
 

3.) Előterjesztés a MÁV Zrt. kérelméről 
Előadó: főépítész  
 

4.) Előterjesztés a Vénszőlőskert részleges belterületbe vonásáról 
Előadó: főépítész 
 

5.) Előterjesztés intézmények átvilágítására 
Előadó: polgármester 
 

6.) Előterjesztés általános iskolai tanulócsoportok átszervezésére 
Előadó: oktatási, művelődési és sportiroda vezetője 
 

7.) Előterjesztés tantermek használatbavételéről és nevelési-oktatási intézmények 
alapító okiratának módosításáról 
Előadó: oktatási, művelődési és sportiroda vezetője 
 

8.) Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Közüzemi Kft-vel és a Hajdúszoboszlói Zrt-vel 
kötendő üzemeltetési szerződésekről 
Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 

9.) Előterjesztés a városi rendőrkapitányság motorkerékpár vásárlási igényéről 
Előadó: jegyző 
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10.) Előterjesztés önkormányzati rendeletek módosítására: 
a.) az önkormányzati kitüntetéseket szabályozó rendelet módosítására, 
b.) a helyi környezet és természet védelméről szóló 18/2003(X.20.) számú 

önkormányzati rendelet módosításáról, 
c.) a közterületek közműhálózat-fejlesztés céljából történő igénybevételének 

szabályairól szóló 5/2001(IV.01.) számú önkormányzati rendelet 
módosításáról, 

d.) a közterület használat, közterület hasznosítás helyi szabályairól szóló 
8/1999(V.01.) számú önkormányzati rendelet módosításáról,  

e.) az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 27/2006(VII.06.) 
számú önkormányzati rendelet módosításáról, 

f.) az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának törvényességi 
felülvizsgálatáról   

                        Előadó: jegyző 
 

11.) Előterjesztés vagyoni ügyekben: 
a.) a Munkaügyi Központ állami tulajdonba adásával kapcsolatos utólagos 

döntés meghozatalára, 
b.) Gábor Áron u. 37. szám alatti ingatlan értékesítésére, 
c.) érdekeltségi hozzájárulás megfizetésével kapcsolatosan 

Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 

12.) Előterjesztés a cigány kisebbségi önkormányzattal kötött együttműködési    
         megállapodás jóváhagyására 
         Előadó: jegyző 

 
13.) Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal „B” épületének komplex  
         akadálymentesítéséről  

Előadó: irodavezető-főmérnök 
 

14.) Előterjesztés az ÉAOP pályázat benyújtására és önerő biztosítására 
         Előadó: egészségügyi, szociális iroda vezetője 
 
15.) Előterjesztés az Egyesített Egészségügyi Intézmények pótigényéről 
         Előadó: egészségügyi, szociális iroda vezetője 
 
16.) Előterjesztés a fürdő előtti árushelyek egységes arculatának kialakítására 
         Előadó: irodavezető-főmérnök 
 
17.) Előterjesztés az Európai Mobilitási Héttel kapcsolatosan 
         Előadó: irodavezető-főmérnök  
 
18.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 
         Előadó: jegyző 
 
19.) Tájékoztató közbeszerzési eljárások eredményeiről 

                        Előadó: polgármester 
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20.) Válasz Marosi György Csongor képviselő úr kérdéseire 
          Előadó: jegyző 
                       irodavezető-főmérnök 

 
 

Kérdések, interpellációk, bejelentések 
 

 
 
 
ZÁRT ÜLÉSEN: 
 
 
1.) Előterjesztés fellebbezések elbírálására  
      Előadó: egészségügyi, szociális bizottság elnöke 
 
2.) Előterjesztés önkormányzati kitüntetések adományozására 

Előadó: polgármester 
 
 
 
 
 
 

              Hajdúszoboszló, 2007. június 27. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           Dr. Sóvágó László 


