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                                M E G H Í V Ó 
 

         Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének ülését 
 

                   2006. december 14. napjának 15.00 órájára 
 
   a városháza Pávai Vajna Ferenc termébe összehívom, melyre 
 
                                          m e g h í v o m . 

                                     
NAPIRENDI JAVASLAT: 
 
1.) A Hajdú Volán Zrt. előterjesztései: 

a.) javaslat rendeletmódosításra a helyi menetrendszerinti autóbuszjáratok 
2007. évi díjairól, 

b.) közszolgáltatási szerződés kiegészítésére a helyi menetrendszerinti 
személyszállítással kapcsolatosan 

Előadó: vezérigazgató 
 

2.) A Közüzemi Kft. előterjesztései: 
a.) víz- és csatornaszolgáltatás 2007. évi díjának megállapítására 
b.) a távhő- és melegvíz-szolgáltatás 2007. évi díjainak megállapítására 

                    Előadó: ügyvezető igazgató 
 

3.) A Városgazdálkodási Zrt. előterjesztései: 
a.) a hulladékkezelés 2007. évi díjának megállapítására, 
b.) beszámoló a köztemető fenntartásáról, 
c.) a 2007. évi temetői fenntartási díjak megállapítására, 
d.) az állati hulladékkezelés 2007. évi díjának megállapítására 

                    Előadó: vezérigazgató 
 

4.) Előterjesztés önkormányzati rendelet- módosítások megalkotására: 
a.) folyékony hulladékszállítás 2007. évi díjairól, 
b.) a közterület használat, közterület hasznosítás helyi szabályairól 

                    Előadó: irodavezető-főmérnök 
 

              17 órától           K Ö Z M E G H A L L G A T Á S 
 

5.) Előterjesztés Hajdúszoboszló város 2007. évi költségvetési koncepciójának 
elfogadására  
Előadó: polgármester 
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6.) Javaslat a 206. évi költségvetési rendelet módosítására 
Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 

7.) Javaslat az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
5/2000.(IV.20.) számú rendelet módosítására 

      Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 
8.) Előterjesztés a képviselő-testület 2007. évi munkatervének meghatározására 

Előadó: polgármester 
 

9.) Előterjesztés címnyilvántartásba történő felvételről 
Előadó: irodavezető-főmérnök 
 

10.) Előterjesztés az „Összefogás – Városi Karácsony” ünnepség megrendezésének 
közterület használati igényéről 
Előadó: irodavezető-főmérnök 
 

11.) Előterjesztés vagyoni ügyekben: 
a.) a hajdúszoboszlói 2241 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog 

gyakorlásáról 
b.) a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt.  telekegyesítés iránti kérelméről 
c.) előirányzat módosítására 
d.) a lőtér hasznosítására 

                    Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 

12.) Előterjesztés szolgálati lakás kiutalására 
Előadó: igazgatási irodavezető 
 

13.) Javaslat felügyelői bizottság tiszteletdíjak megállapítására 
Előadó: PGB. elnöke 

 
14.) Tájékoztató a két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről 
      Előadó: polgármester 
 
15.) Válasz kérdésekre, interpellációkra: 

a.) a tűzoltóparancsnoki jubileumi jutalommal kapcsolatosan, 
b.) mozi üzemeltetésével kapcsolatosan, 
c.) házszámozással kapcsolatosan 

                        Előadó: jegyző 
 

Bejelentések, kérdések, interpellációk  
 

ZÁRT ÜLÉSEN: 
 
1.) Előterjesztés fellebbezések elbírálására  
      Előadó: egészségügyi és szociális iroda vezetője 

 
              Hajdúszoboszló, 2006. december 6. 
 
                                                                                           /:Dr. Sóvágó László:/ 


