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                                                    M E G H Í V Ó 
 

       Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének ülését 

 

2012. december 20.  napjának 14.00 órájára 

 

       a Városháza Pávai-Vajna termébe összehívom, melyre meghívom. 

 

NAPIRENDI JAVASLAT: 

 
1.) Előterjesztés költségvetési intézmény alapítására  

      Előadó: oktatási, művelődési és sportiroda vezetője, 

                   irodavezető-főkönyvelő 

 

2.) Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Intézményműködtető Központ vezetői 

pályázatának elbírálására 

Előadó: polgármester 

 

3.) Előterjesztés a Bocskai István Múzeum alapítására 

      Előadó: oktatási, művelődési és sportiroda vezetője  

 

4.) Előterjesztés a 2013. évi közszolgáltatási szerződés megkötéséről – autóbusszal 

végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási szolgáltatás tárgyában - 

Előadó: irodavezető-főmérnök 

 

5.) Előterjesztés közszolgáltatási díjak megállapítására: 

a.) a közterület-használat, közterület-hasznosítás 2013. évi díjtételeinek 

meghatározására, 

b.) a hulladék-kezelés 2013. évi díjának megállapítására, 

c.) az állati-hulladék 2013. évi kezelés-, ártalmatlanítás díjának 

megállapítására, 

d.) a 2013. évi temetéshely- és temetőhasználati díjak megállapítására, 

Előadó: irodavezető-főmérnök, 

             Városgazdálkodási Zrt. vezérigazgatója 

 

6.) Beszámoló a köztemető fenntartásáról 

Előadó: Városgazdálkodási Zrt. vezérigazgatója 

 

7.) Előterjesztés a Városi Bölcsőde térítési díjairól és a helyi gyermekvédelmi 

rendelet módosításáról 

Előadó: egészségügyi, szociális csoport vezetője 

  

8.) Előterjesztés pót-előirányzati igény biztosítására: 

a.) Hajdúszoboszlói Városi Televízió pót-előirányzati igénye, 

b.) A Szép Ernő Középiskolai Kollégium pót-előirányzati igénye, 
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c.) A Gönczy Pál, Thököly Imre és a Bárdos Lajos 

általános iskolák pót-előirányzati igénye 

Előadó: irodavezető-főkönyvelő 

 

9.) Előterjesztés nyersanyagnormák és intézményi térítési díjak meghatározásról 

Előadó: irodavezető-főkönyvelő  

 

10.) Javaslat a 2012. évi költségvetési rendelet módosítására 

Előadó: irodavezető-főkönyvelő 

 

11.) Előterjesztés Hajdúszoboszló Város 2013. évi költségvetési koncepciójáról 

Előadó: irodavezető-főkönyvelő 

 

12.) Előterjesztés Szél Gyuláné. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelméről 

       Előadó  irodavezető-főkönyvelő, 

                     

13.) Előterjesztés a képviselő-testület 2013. évi munkatervének meghatározására 

Előadó: polgármester 

 

14.) Előterjesztés az átmeneti elhelyezést nyújtó Malomsori Idősek Gondozóháza 

intézményvezető kérelméről 

       Előadó: egészségügyi, szociális csoport vezetője 

 

15.) Előterjesztés az egészségügyi alapellátás minimumfeltételeiről, illetve a 

Járóbeteg-Ellátó Centrum működésével kapcsolatban 

        Előadó: irodavezető-főkönyvelő 

 

16.) Javaslat önkormányzati rendeletekkel kapcsolatosan: 

a.) a talajterhelési díjról szóló 28/2004.(XII.16.) számú önkormányzati 

rendelet módosítására, 

b.) a szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítására, 

c.) a tiltott és közösségellenes magatartásokról szóló 16/2012.(VII.05.) számú 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről   

        Előadó: jegyző, 

                     irodavezető-főkönyvelő, 

                     egészségügyi, szociális csoport vezetője 

                       

17.) Tájékoztató két képviselő-testületi ülés között történt eseményekről 

        Előadó: polgármester 

                     

KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK, BEJELENTÉSEK 

 

ZÁRT ÜLÉSEN: 

 

1.) Előterjesztés az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása ügyében benyújtott  

      fellebbezés elbírálására  

            Előadó: egészségügyi, szociális csoportvezető 

 

Hajdúszoboszló, 2012. december 12. 

 

 

                                                                    Dr. Sóvágó László 


