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M E G H Í V Ó 
 
       Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének ülését 
 
                         2008. július 3. napjának 14.00 órájára 
 
       a Városháza Pávai Vajna termébe összehívom, melyre meghívom. 

 
 
 

NAPIRENDI JAVASLAT:  
 
1.) Beszámoló a 2007. évi menetrendszerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási   
     tevékenységrıl 
     Elıadó: irodavezetı-fımérnök 
                  Hajdú Volán Zrt. képviselıi 
  
2.) a.) Elıterjesztés a Hajdúszoboszlói Hivatásos Önkormányzati Tőzoltóság   
           átszervezésére 
 
      b.) Elıterjesztés az Önkéntes Tőzoltóság magasból mentı gépjármő beszerzéséhez   
            pályázat benyújtására 
     Elıadó: tőzoltó-parancsnokok 
 
3.) Elıterjesztés nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosításáról 
     Elıadó: oktatási, mővelıdési, sportiroda vezetıje 
 
4.) Elıterjesztés a volt 3. számú Általános Iskola épületének további hasznosítására 
     Elıadó: oktatási, mővelıdési, sportiroda vezetıje 
                   
5.) Elıterjesztés a Bihari, Sárréti, Hajdúszoboszlói Szakképzés-szervezési Társulás   
     munkaszervezete mőködési feltételeinek biztosítására 
     Elıadó: oktatási, mővelıdési, sportiroda vezetıje 
 
6.) Elıterjesztés Gyermekek Érdekképviseleti Fórumának mőködési szabályai  
     elfogadására 
     Elıadó: egészségügyi, szociális irodavezetı-helyettes 
 
7.) Elıterjesztés a településrendezési tervekkel kapcsolatos egyeztetésekrıl 
     Elıadó: városi fıépítész 
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 8.)  Elıterjesztés Hajdúszoboszló város parkolási rendjérıl 
       Elıadó: VGZrt. vezérigazgatója 
   
  9.) Elıterjesztés a Mátyás király sétány forgalmi rendjével kapcsolatosan 
        Elıadó: polgármester 
 
10.) Elıterjesztés testvérvárosi kapcsolatok létesítésére 
       Elıadó: idegenforgalmi referens 
 
11.) Részjelentés a hivatal felülvizsgálatáról és javaslat az ügyrend módosítására 
       Elıadó: jegyzı 
 
12.) Elıterjesztés vagyoni ügyekben:   
       a.) állami tulajdonú ingatlanok igénylésére , 
       b.) a Körzeti Földhivatal kérelmérıl, 
       c.) a volt gyepmesteri telep értékesítésére, 
       d.) transzformátor állomás áthelyezésérıl, 
       e.) a Mátyás király sétány 4-6.  szám alatti ingatlan villamos energia ellátásra, 
       Elıadó: irodavezetı-fıkönyvelı 
 
13.) Elıterjesztés „Europad” telepítésével kapcsolatban 
       Elıadó: irodavezetı-fımérnök 
 
14.) Javaslat közterületi ideiglenes árusítóhely kijelölésére  
       Elıadó: irodavezetı-fımérnök 
 
15.) Tájékoztató szúnyoggyérítésre nyert támogatásról 
       Elıadó: irodavezetı-fımérnök 
 
16.) Tájékoztatás két képviselı-testületi ülés közötti eseményekrıl 
        Elıadó: polgármester 
 
17.) Válasz képviselıi kérdésre és interpellációkra: 
        a.) Kocsis Róbert képviselı úr szobortalapzat helyreállításával kapcsolatos   
             kérdésére,  
        b.) fakivágással, kaszálással és hiányzó hulladékgyőjtıvel kapcsolatos     
             interpellációra, 
        c.) interpellációra adott válasz kivizsgálására, 
        d.) Szandai Kázmér képviselı úr interpellációjára 
        Elıadó: jegyzı, 
                     irodavezetı-fımérnök 
 
 
 
Kérdések, interpellációk, bejelentések 
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Zárt ülésen: 
 
 
1.) Elıterjesztés ápolási díj ügyében benyújtott fellebbezés elbírálására 
     Elıadó: egészségügyi, szociális iroda vezetı-helyettese 
 
2.) Elıerjesztés önkormányzati kitüntetések adományozására 
     Elıadó: polgármester 

 
 
 
 
ÖNÁLLÓ KÉPVISEL İI  INDÍTVÁNYOK  (ha a testület napirendre veszi): 
 
 
1.) Képviselıi indítvány a közhasznú munkavégzés biztosítására 
     Elıadók: VGZrt. FEB elnöke és tagjai (önkormányzati képviselık) 
 
 
2.) Képviselıi indítvány a hajdúszoboszlói 2497/2 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatosan 
     Elıadók: VGZrt. FEB elnöke és tagjai (önkormányzati képviselık) 

 
 
 

Hajdúszoboszló, 2008. június 25. 
 
 
 
 
 

                                                                          Dr. Sóvágó László 


