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

             Ügyiratszám: 4352-1/2007.      
   

                            
                             M E G H Í V Ó 

 

         Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének ülését 
   

                            2007. október 18.  napjának 14.00 órájára 
 
   a városháza Pávai Vajna Ferenc termébe összehívom, melyre 
 
                                          m e g h í v o m .   
                       
NAPIRENDI JAVASLAT: 
 
1.) Tájékoztató Hajdúszoboszló város és vonzáskörzete munkaerő-piaci helyzetéről 

Előadó: kirendeltség vezető 

 

2.) Előterjesztés városközpont-rehabilitációs pályázat előzetes megvalósíthatósági 

tanulmányának elfogadására 

Előadó: projektmenedzser 

             jegyző 

 

3.) a.) Beszámoló tűzvédelmi feladatok ellátásáról, a tűzoltóság munkájáról 

     Előadó: tűzoltó parancsnokok 

 

       b.) Beszámoló a Hajdúszoboszlói Polgári Védelmi Kirendeltség 2007-ben    

            végzett tevékenységéről 

                          Előadó: kirendeltség vezető 

 

      c.) Tájékoztató a védelmi feladatokról 

     Előadó: védelmi referens 

 

4.) Előterjesztés a Hungarospa Gyógyfürdő ZRt. kérelméről 

Előadó: vezérigazgató 

 

5.) Előterjesztések a Városgazdálkodási Zrt. előkészítésében: 

a.) az új parkolási területek kijelölésére, parkoló automaták felszerelésére, 

b.) az őszi kátyúzási munkák szükségességéről, 

c.) a „fajátszótér” felújításáról  

                     Előadó: VGZrt. Vezérigazgatója 

 

6.) Előterjesztések önkormányzati rendelet alkotására és módosításokra: 

a.) 7/1995(IV.13.) számú rendelettel kapcsolatos törvényességi észrevételről, 
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b.) A helyi környezet és természet védelméről szóló 18/2003.(X.20.) számú 

rendelet módosítására,  

c.) A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 

rendelet módosításáról, 

d.) A települési szilárd hulladék gyűjtéséről és kezeléséről szóló rendelet 

megalkotásáról, 

e.) Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról 

         Előadó: jegyző 

                                     irodavezetők 

 

7.) Előterjesztés a Zichy  Géza Alapfokú Művészetoktatási Iskola nevelési és     

          pedagógiai programjáról 

    Előadó: oktatási, művelődés és sportiroda vezeetője 

 

8.) Előterjesztés nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosításáról 

                        Előadó: oktatási, művelődési és sportiroda vezetője 

 

9.) Előterjesztés óvodai felvételi körzetek meghatározásáról 

                        Előadó: oktatási, művelődési és sportiroda vezetője 

 

10.) Előterjesztés a maximális iskolai osztálylétszám túllépéséhez kapcsolódó  

          döntéshozatali eljárásról 

                        Előadó: oktatási, művelődési és sportiroda vezetője 

 

11.) Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Honismereti Társaság kérésével kapcsolatosan 

                        Előadó: oktatási, művelődési és sportiroda vezetője 

 

12.) Előterjesztés vagyoni ügyekben: 

                        a.) állami tulajdonú ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételére, 

                        b.) állami tulajdonú külterületi út önkormányzati tulajdonba vételére, 

                        c.) a Kötelesi utca végén található ingatlanok megosztására, 

                        d.) a Tölgyfa utcai telek értékesítésére, 

                        e.) a pedagógiai szakmai szolgáltatás pótigényéről 

                        Előadó: irodavezető-főkönyvelő 

 

13.) Tájékoztatás a szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati  

          konstrukcióról  

                        Előadó: irodavezető-főmérnök 

 

14.) Tájékoztató a Vadas utca burkolat felújításáról 

          Előadó: irodavezető-főmérnök 

 

15.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

         Előadó: polgármester 

 

16.)  Tájékoztató két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről 

        Előadó: polgármester 
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17.) Válasz képviselői kérdésekre és interpellációkra 

       a.) Majoros Petronella képviselő asszony kérdésére,      

       b.) Marosi György Csongor képviselő úr interpellációjára, 

       c.) Vágó Zsolt képviselő úr interpellációjára 

       Előadó: jegyző, 

                    irodavezető-főmérnök 

 

 

 

 

Kérdések, interpellációk, bejelentése 

 

           /A 2. számú napirendhez elkészített előzetes megvalósíthatósági tanulmány a    
          korábbi bizottsági ülésekre kiküldésre került, kérjük a T. Képviselő  
          Hölgyeket/Urakat, szíveskedjenek az ülésre azt magukkal hozni!)  

 
 
ZÁRT ÜLÉSEN: 
 
 

1.) Előterjesztés fellebbezések elbírálására, támogatások kivételes méltányosságból 

történő megállapítására  

      Előadó: egészségügyi, szociális bizottság elnöke 

 

 

 

 

 

 

              Hajdúszoboszló, 2007. október 10. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           Dr. Sóvágó László 


