
 Hajdúszoboszló Város Polgármestere 
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 
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             Ügyiratszám: 3575-1/2007.      
   

                            
                             M E G H Í V Ó 

 

         Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének ülését 
   

                            2007. szeptember 6.  napjának 14.00 órájára 
 
   a városháza Pávai Vajna Ferenc termébe összehívom, melyre 
 
                                          m e g h í v o m .   
                       
NAPIRENDI JAVASLAT: 
 

 
1.) Beszámoló az egészségügyi ellátás helyzetéről, fejlesztésének tennivalóiról 

                    Előadó: egészségügyi, szociális irodavezető 
                                 igazgató főorvos 
 
              2.) Beszámoló Hajdúszoboszló város 2007. évi költségvetésének féléves   
                   végrehajtásáról 

     Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 
3.) Javaslat a 2007. évi költségvetési rendelet módosítására 

                    Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 

4.) Előterjesztés az Egyesített Egészségügyi Intézmények pótigényeiről 
     Előadó: egészségügyi, szociális irodavezető 
 
5.) Előterjesztés a hajdúszoboszlói repülőtér fejlesztésével kapcsolatban  
     Előadó: jegyző 

                                AERO Klub vezetője 
 

6.) Előterjesztés Hajdúszoboszló város szilárd hulladékkezelési rendszerének  
     finomítására, korrekciójára 
     Előadó: jegyző 
                  VG.Zrt. vezérigazgatója 
 
7.) Előterjesztés a szennyvízcsatorna hálózat építésének befejező üteméről 
     Előadó: irodavezető-főmérnök 
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8.) Előterjesztés vagyoni ügyekben: 
     a.) a Nádaspart Lakópark közlekedési létesítményének megvalósításáról, 
     b.) a Vörösmarty u. 73. szám alatti ingatlan értékesítéséről, 
         c.) a Tölgyfa utcai 2667/7 hrsz-ú telek értékesítésére, 
         d.) a Magyar Telecom Nyrt. kérelméről, 
         e.) ingatlan felajánlás elfogadására és a 4722/2.  hrsz-ú telek értékesítésére, 
         f.) a Vadas u. 39. szám alatti telkek értékesítésének felfüggesztésére 

                       Előadó: irodavezető-főmérnök, 
                                    irodavezető-főkönyvelő 
 

9.)    Előterjesztés a Németországból Debrecenbe menetrend szerint közlekedő  
        repülőjáratok marketing feladatainak finanszírozási támogatására 
        Előadó: polgármester 
 
10.) Előterjesztés pályázatokkal kapcsolatosan: 
       a.) a norvég alapból kiírt pályázati felhívásra, projekt-koncepció benyújtására, 
       b.) hallgatói ötletpályázat kiírásáról, 
       c.) az önkormányzati utak fejlesztése című pályázati lehetőségről, 
       d.) a Hőgyes Endre Gimnázium ÉAOP pályázat keretein belüli felújításának  
            lehetőségéről, 
       e.) akadálymentesítési pályázatok benyújtására 
       Előadó: jegyző, 
                    irodavezető-főmérnök 
 
11.) Előterjesztés intézményi alapító okiratok módosítására 
       Előadó: egészségügyi, szociális irodavezető 
 
12.) Előterjesztés a Hajdúszoboszló-Nagyhegyes közötti kerékpárúttal kapcsolatosan 
       Előadó: irodavezető-főmérnök 
 
13.) Előterjesztés Hajdúszoboszló város önkormányzata 2007. évi közbeszerzési  
       tervének módosításáról 
       Előadó: polgármester 
 
14.)Tájékoztató közbeszerzési eljárás során hozott döntésekről 
       Előadó: polgármester 
 
15.) Előterjesztés a Mezőgazdasági Bizottság nem képviselő tagja lemondásának  
       elfogadásáról és új bizottsági tag megválasztásáról 
       Előadó: jegyző 
 
16.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 
       Előadó: polgármester 
 
17.) Tájékoztató két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről 
       Előadó: polgármester 
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18.) Válasz képviselői kérdésekre és interpellációkra 
       a.) Majoros Petronella képviselő asszony kérdésére,      
       b.) Marosi György Csongor, Harsányi István és Erdei Gyula képviselő urak  
            kérdéseire, 
       c.) Marosi György Csongor képviselő úr interpellációjára, 
       d.) Erdei Gyula képviselő úr interpellációjára, 
       e.) Vágó Zsolt képviselő úr interpellációjára 
       Előadó: jegyző, 
                    irodavezető-főmérnök 
 
 
 
 
Kérdések, interpellációk, bejelentése 

 
 

 
 
ZÁRT ÜLÉSEN: 
 
 
1.) Előterjesztés fellebbezések elbírálására  
      Előadó: egészségügyi, szociális bizottság elnöke 
 
 
 
 
 
 

              Hajdúszoboszló, 2007. augusztus 28. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           Dr. Sóvágó László 


