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                                                     M E G H Í V Ó 
 

       Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülését 

 

2011. december 15. napjának 14.00 órájára 

 

       a Városháza Pávai Vajna termébe összehívom, melyre meghívom. 

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT: 

 
                 

1.) Javaslat a 2012. évi közszolgáltatási díjak megállapítására: 

a.) a helyi menetrendszerinti autóbuszjáratok viteldíjairól és a   

      veszteségtérítés mértékéről  

b.) a közterület-használat, közterület hasznosítás 2012. évi díjtételeinek 

meghatározására 

c.) a közterület-használat, közterület-hasznosításról szóló önkormányzati 

rendelet módosítására 

Előadó: irodavezető-főmérnök 

 

d.) víz- és csatornaszolgáltatás 2012. évi díjának megállapítására, 

            Előadó: Közüzemi Kft. ügyvezető igazgatója 

 

e.) nyersanyagnormák és intézményi térítési díjak 2012.  évi díjának 

meghatározásáról 

Előadó: irodavezető-főkönyvelő 

 

f.) a hulladékkezelés 2012. évi díjának megállapítására 

g.) a települési szilárd hulladékról szóló 22/2007.(XI.18.) számú 

önkormányzati rendelet módosításáról 

h.) az állati-hulladék 2012. évi kezelési-, ártalmatlanítási díjának 

megállapítására és a 11/2008.(VI.12.) számú önkormányzati rendelet 

módosítására  

Előadó: Városgazdálkodási Zrt. vezérigazgatója 

 

2.) Beszámoló a köztemető fenntartásáról 

Előadó: Városgazdálkodási Zrt.  vezérigazgatója 
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3.) a.) Előterjesztés a 2012. évi temetői fenntartási díjak megállapítására 

b.) Előterjesztés a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 14/200.(X.19.) számú    

      önkormányzati rendelet módosításáról 

      Előadó: Városgazdálkodási Zrt. vezérigazgatója 

 

4.) a.) Előterjesztés a szociális bérlakások lakbérének 2012. január 1-től történő     

           megállapításához 

      b.) Előterjesztés az önkormányzati bérlakások lakbérének megállapításáról szóló  

           22/2000.(XI.14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról  

Előadó. Városgazdálkodási Zrt. vezérigazgatója 

 

5.) Előterjesztés az Ebest Hajdúszoboszlóval összekötő kerékpárút tervezésével  

      kapcsolatosan 

Előadó: irodavezető-főmérnök 

 

6.) Előterjesztés Hajdúszoboszló város 2012. évi költségvetési koncepciójáról 

Előadó: polgármester 

 

16 órától általános közmeghallgatás 

 
7.) Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft. helyi turisztikai 

desztinációs szervezetek továbbfejlesztése pályázat benyújtásáról és önerejének 

biztosításáról 

Előadó: TDM ügyvezető 

 
8.) Előterjesztés belterületbe vonásról (Fazekas Mihály utcai tulajdonosok kérelme)  

Előadó: városi főépítész 

 

9.) Előterjesztés a rendezési tervek K-4 jelű felülvizsgálatára és módosítására 

Előadó: városi főépítész 

 

10.) Előterjesztés magyar-román határon átnyúló pályázat előkészítésére 

       Előadó: jegyző 

 

11.) Előterjesztés a Gyógyfürdő továbbfejlesztéséről 

       Előadó: Hungarospa Zrt. vezérigazgató 

 

12.) Előterjesztés biztosítási pályázat elbírálására 2012 – 2014. évekre vonatkozóan  

 Előadó:  irodavezető-főkönyvelő 

 

13.) Előterjesztés szakszervezeti üdülő elővásárlási jogával kapcsolatosan 

       Előadó: irodavezető-főkönyvelő 

 

14.) Előterjesztés szolgálati lakás kiutalására 

        Előadó: Városgazdálkodási Zrt. vezérigazgatója 

 

15.) Előterjesztés roma szervezetek karácsonyi rendezvényének támogatására  

 Előadó: jegyző 
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16.) Előterjesztés a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió kérelméről 

       Előadó:  egészségügyi, szociális csoport vezetője 

 

17.) Előterjesztés a  Bihari úti rekultivált lerakó hasznosításával kapcsolatosan 

 Előadó:  irodavezető-főmérnök  

 

 

18.) Előterjesztés az Alfa Társasház panelprogramban történő részvételére 

 Előadó:  jegyző, 

               egészségügyi, szociális csoport vezetője 

 

19.) Előterjesztés a Harangház felújításával kapcsolatosan 

       Előadó: irodavezető-főmérnök 

 

20.) Előterjesztés a Városgazdálkodási Zrt. 2012. január 1. napjával megbízott  

       vezérigazgatójának munkabérével és munkaszerződésével kapcsolatosan. 

       Előadó: polgármester 

 

21.) Tájékoztató a két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről 

 Előadó: polgármester 

 

 

 

Kérdések, interpellációk, bejelentések. 

 

 

 

 

 

ZÁRT ÜLÉSEN: 

 

 

1. )  Előterjesztés temetési segély ügyében benyújtott fellebbezés   elbírálására 

         Előadó: egészségügyi, szociális csoportvezető  

 

 

 

 

Hajdúszoboszló, 2011. december 7. 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Dr. Sóvágó László 
 

 

 


