
 
 
Hajdúszoboszló Város Polgármestere 
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M E G H Í V Ó 
 
       Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének ülését 
 
                   2008. szeptember 18. napjának 14.00 órájára 
 
       a Városháza Pávai Vajna termébe összehívom, melyre meghívom. 

 
NAPIRENDI JAVASLAT:  
 
1.) Elıterjesztés a Zichy Géza Zeneiskola – Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény  

magasabb vezetıjének megbízására 
Elıadó: oktatási, mővelıdési és sportiroda vezetıje 
 

2.) Elıterjesztések a Fesztivál tér és környezetének rendezésére: 
a.) a Fesztivál térre tartós bérleti jog biztosítására, 
b.) „Hagyományok, ízek Hajdúszoboszlón program-központú turisztikai 

fejlesztési koncepció elkészítésére 
                 Elıadó: jegyzı 
 

3.) Elıterjesztés a Bocskai Filmszínház mőködési feltételeinek meghatározására 
Elıadó: jegyzı 
 

4.) Elıterjesztés a Kovács Máté Mővelıdési Központ és Könyvtár alapító okiratának 
módosításáról  
Elıadó: oktatási, mővelıdési és sportiroda vezetıje 
 

5.) Elıterjesztés a Turisztikai Desztinációs Menedzsment Szervezetek támogatására 
regisztráció benyújtására 
Elıadó: jegyzı 
 

6.) Javaslat a 2008. évi költségvetési rendelet módosítására 
Elıadó: irodavezetı-fıkönyvelı 
 

7.) Beszámoló Hajdúszoboszló város 2008. évi költségvetésének féléves 
végrehajtásáról 
Elıadó: irodavezetı-fıkönyvelı 
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8.) Elıterjesztés vagyoni ügyekben: 
a.) a galyatetıi ingatlan hasznosítására, 
b.) szolgalmi jog létesítésére, 
c.) Baráti Zoltán kérelmérıl, 
d.) önkormányzati üdülı értékesítésére, 
e.) vízelvezetı árok létesítésére, 
f.) a Nádaspart Kft. kérelmérıl, 
g.) a 110/2008.(V.15.) számú képviselı-testületi határozat módosításra, 
h.) a Tessedik utcán található 3337/13. hrsz-ú ingatlan értékesítésére 

                Elıadó: irodavezetı-fıkönyvelı 
 

9.) Elıterjesztés önkormányzati rendeletek módosítására, illetıleg megalkotására: 
a.) a helyi környezet és természet védelmérıl szóló 18/2003.(X.20.) számú 

rendelet módosításáról, 
b.) a közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló 

8/1999.(V.1.) számú önkormányzati rendelet módosításáról, 
c.) a lakások és helyiségek bérletérıl szóló 15/2000.(XI.23.) számú 

önkormányzati rendelet módosítására, 
d.) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodás 

keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról, a személyes gondoskodást 
nyújtó szociális ellátásokról, valamint a szociális igazgatásról és  szociális 
ellátásokról szóló önkormányzati rendeletek megalkotására, 

                  Elıadó: jegyzı 
 

10.) Elıterjesztés Támogató Szolgálat mőködtetésére 
Elıadó: egészségügyi és szociális csoport vezetıje 
 

11.) Elıterjesztés a Hıgyes Endre Gimnázium és Szakközépiskola elengedhetetlen 
karbantartási munkáiról 
Elıadó: irodavezetı-fımérnök 
 

12.) Elıterjesztés a városi utak forgalmi rend felülvizsgálatáról 
Elıadó: irodavezetı-fımérnök 
 

13.) Elıterjesztés a Médy-Libagát utcák burkolat felújítása tárgyú pályázat többlet önerı 
igényérıl 
Elıadó: irodavezetı-fımérnök 
 

14.) Elıterjesztés a HÖF-TEKI pályázatról (utcanév táblák beszerzése) 
Elıadó: irodavezetı-fımérnök 
 

15.) Elıterjesztés a Csipkéskert villamos energia ellátásának lehetıségérıl 
Elıadó: irodavezetı-fımérnök 
 

16.) Elıterjesztés a 2008-ban tervezett fásításról 
Elıadó: irodavezetı-fımérnök 
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17.) Jelentés a lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról 

Elıadó: polgármester 
 

18.) Elıterjesztés a Nemzeti Vágta díjazásának felhasználására 
Elıadó: polgármester 
 

19.) Tájékoztatás közbeszerzési eljárás során meghozott döntésekrıl 
Elıadó: polgármester 
 

20.) Tájékoztató két képviselı-testületi ülés közötti eseményekrıl 
Elıadó: polgármester 
 

 
         Kérdések, interpellációk, bejelentések 
 
 
 
        ZÁRT ÜLÉSEN:  
 

1.) Elıterjesztés lakásfenntartási támogatás ügyében benyújtott fellebbezés elbírálására  
      és beiskolázási támogatás kivételes méltányosságból történı megállapítására  

              Elıadó: egészségügyi és szociális csoport vezetıje  
 
 
 
 
        Hajdúszoboszló, 2008. szeptember 10. 
 
 
 
 
 
                                                                          Dr. Sóvágó László  


