
Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2020. március 26-án tartandó ülésére 

 

 

Tárgy:  Javaslat Hajdúböszörmény város, megyei jogú városi cím elnyerése 

kezdeményezésének támogatására 

Előterjesztő:  Tóth József polgármester 

Előkészítő: dr. Sivák Anita jegyző 

Molnár Jánosné vezető-főtanácsos 

Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Iktatószám:  I/4925-1/2020. 

Mell.  Felkérő levél 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület a 85/2013. (VI. 27.) határozatával döntött a Hajdúkerületi Hajdúvárosok 

Egyesületének alapító tagként való részvételéről.  

2013. augusztus 16. napján Hajdúböszörmény, Hajdúszoboszló, Hajdúnánás, Hajdúdorog, 

Hajdúhadház, Vámospércs és Polgár városok önkormányzatai megalapították a Hajdúkerületi 

Hajdúvárosok Egyesületét hajdúnánási székhellyel. Az egyesület célja a kulturális 

együttműködési lehetőség szervezett formában való megteremtése és kiszélesítése a tagok 

között. 

 

A Hajdúkerületi Hajdúvárosok Egyesületének 2020. január 27-ei ülésén Kiss Attila, 

Hajdúböszörmény város polgármestere – mint a szövetség tagja – tájékoztatást nyújtott arról, 

hogy Hajdúböszörmény város megyei jogú városi rang elérését tűzte ki célul, és az erre irányuló 

eljárásokat megindította.  

 

Az ülésen jelen lévő tagok egyhangúlag egyetértettek Hajdúböszörmény város ezen 

törekvésével, melyet támogató döntéssel erősített meg az egyesület közgyűlése. A közgyűlés 

valamennyi résztvevője megerősítette, hogy amennyiben a cím elnyerését elősegíti a 

hajdúvárosok testületeinek külön-külön e tárgyban hozott határozata, akkor beterjesztik 

képviselő-testületeik elé a javaslatot.    

 

Szólláth Tibor Hajdúnánás város polgármestere és egyben, mint az egyesület elnöke 

megkeresést intézett felém, melyben kérte, hogy Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete a soron következő ülésén erősítse meg a Hajdúkerületi Hajdúvárosok Egyesületének 

Közgyűlésén hozott határozatot települési szinten is, melyet az előterjesztéshez mellékeltem.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 

elfogadására.  

 

Polgár, 2020. március 10.  

 

 

 

         Tóth József 

         polgármester 



 

 

 

 

     Határozati javaslat 

     …../2020. (III. 26.) határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

megtárgyalta a Hajdúböszörmény város, megyei jogú 

városi cím elnyerése kezdeményezésének támogatására 

vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta.  

 

 

1./ Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete, mint a Hajdúkerületi Hajdúvárosok 

Egyesületének tagja támogatását fejezi ki 

Hajdúböszörmény város azon kezdeményezése 

iránt, hogy Hajdúböszörmény megyei jogú városi 

címet kapjon.  

 

2./ A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 

a döntésről értesítse Hajdúböszörmény város 

polgármesterét.  

 

     Határidő: azonnal 

     Felelős: Tóth József polgármester 


