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                                                     M E G H Í V Ó 
 
 
       Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének ülését 
 
                           2007. december 13. napjának 14.00 órájára 
 
       a Városháza Pávai Vajna termébe összehívom, melyre meghívom. 
 
 
NAPIRENDI JAVASLAT:  
 

1.) Elıterjesztés az egészségügyi szolgáltatások fejlesztése tárgyú pályázati felhívásra 
     Elıadó: igazgató fıorvos 
 

      2.) Javaslat a 2008. évi közszolgáltatási díjak megállapítására 
                 a.) menetrendszerinti helyi autóbuszjáratok díjairól és veszteségtérítés    
                     mértékérıl 

     Elıadó: a Hajdú Volán Rt  vezérigazgató-helyettese 
 

     b.) víz- és csatornaszolgáltatás díjának megállapítása 
     c.) a távhı- és melegvíz szolgáltatás díjának megállapítása 
     Elıadó:  Közüzemi Kft. ügyvezetı igazgatója 
 
     d.) a közterület használat, közterület hasznosítás díjtételeirıl (rendelet    
          függelékének módosítása) 
     Elıadó: irodavezetı-fımérnök 

 
      3.) Beszámoló a köztemetı fenntartásáról 
           Elıadó: VG. Zrt. vezérigazgatója 
 
      4.) Elıterjesztés a 2008. évi temetıi fenntartási díjak megállapítására 
           Elıadó: VG.Zrt. vezérigazgatója 
 
      5.) Elıterjesztés önkormányzati bérlakások lakbérének 2008. január 1-tıl    
           történı megállapításához 
           Elıadó: VG.Zrt. vezérigazgatója 
 
      6.) Elıterjesztés lakás kiürítési per folytatásáról 
           Elıadó: VG.Zrt. vezérigazgatója 
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                     16 ÓRÁTÓL LAKOSSÁGI  KÖZMEGHALLGATÁS  
 
 
 
       7.) Elıterjesztés önkormányzati rendeletek megalkotására: 
            a.) a települési folyékony hulladék szállításáról és kezelésérıl szóló      
                 rendelet megalkotására, 
   

     b.) az önkormányzat jelképeirıl és használatának rendjérıl szóló  
                       rendelet megalkotására, valamint a városi önkormányzati elismerı  
                       címrıl, kitüntetésekrıl és díjakról szóló rendelet módosítására 
                  Elıadó: jegyzı 

             irodavezetı-fımérnök 
 

8.) Elıterjesztés a települési bel- és külterületi vízrendezés támogatása címő              
      pályázati lehetıségrıl 
      Elıadó: irodavezetı-fımérnök 
 
9.) Elıterjesztés a www.hajduszoboszlo.hu portálrendszerünk fejlesztésére 

Elıadó: jegyzı 
 

10.) Elıterjesztés vagyoni ügyekben: 
a.) a 0122/2 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba vételére, 
b.) a Bocskai utca 5.szám alatti ingatlan értékesítésére, 
c.) a Keleti fıcsatorna melletti üdülı értékesítésére, 
d.) porta-épület átadására, 
e.) a Rácz Farkas u. 17. szám alatti ingatlan földterületének rendezésére, 
f.) a Pannon GSM bérleti szerzıdés meghosszabbítására 

                        Elıadó: irodavezetı-fıkönyvelı 
 

11.) Elıterjesztés önkormányzati esélyegyenlıségi terv és program elfogadására 
                        Elıadó: jegyzı 
 

12.) Elıterjesztés az Egyesített Egészségügyi Intézmények új alapító okiratának    
            elfogadására 
            Elıadó: egészségügyi, szociális iroda vezetıje  
 
13.) Elıterjesztés a Pávai Vajna Ferenc Általános Iskola 3 tanulócsoportjának   
            áthelyezésérıl 
            Elıadó: oktatási, mővelıdési és sport irodavezetı 
 
14.) Elıterjesztés a Bihari, Sárréti és Hajdúszoboszlói Térségi Integrált    
            Szakképzı Központ kialakítására 

                        Elıadó: oktatási, mővelıdési és sport irodavezetı 
 

15.) Elıterjesztés a képviselı-testület 2008. évi munkatervének meghatározására 
                        Elıadó: polgármester 
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16.) Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról 
                        Elıadó: polgármester 
 

17.) Tájékoztató a két képviselı-testületi ülés közötti eseményekrıl 
            Elıadó: polgármester  
 
18.) Válasz képviselıi kérdésre, interpellációkra: 

a.) Váradi Ferenc képviselı úr kérdésére, 
b.) Örvendi László képviselı úr kérdésére, 
c.) Kocsis Róbert képviselı úr interpellációjára, 
d.) Marosi György Csongor képviselı úr interpellációjára, 
e.) Majoros Petronella képviselı asszony interpellációjára 
 

 
           Kérdések, interpellációk, bejelentések 
 
 
 

       Zárt ülésen: 
 
 

1.) Elıterjesztés lakásfenntartási támogatás ügyében benyújtott fellebbezés  
      elbírálására 

  Elıadó: egészségügyi, szociális bizottság elnöke 
 
 
 
 

Hajdúszoboszló, 2007. december 4. 
 
 
 
 
 
                                                      Dr. Sóvágó László 

 
 
               


