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                                               M E G H Í V Ó 
 

 

         Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének ülését 
 

                   2006. augusztus 31. napjának 15.00 órájára 
 
   a városháza Pávai Vajna Ferenc termébe összehívom, melyre 
 
                                          m e g h í v o m . 

 
                                     

NAPIRENDI JAVASLAT: 
 
1.) Javaslat rendelet módosítására – helyi menetrendszerinti autóbuszjáratok díjairól 

Előadó: irodavezető-főmérnök 
 

2.) Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Közüzemi Kft. működésével kapcsolatosan: 
a.) alapító okiratának módosítására, 
b.) üzleti tervének módosítására, 
c.) távhő- és melegvíz szolgáltatás díjának megállapítására 

Előadó: ügyvezető igazgató 
 

3.) Beszámoló Hajdúszoboszló város 2006. évi költségvetésének féléves 
végrehajtásáról 
Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 

4.) Javaslat a 2006. évi költségvetési rendelet módosítására 
Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
 

5.) Jelentés az önkormányzat 2002-2006. évekre szóló gazdasági 
ciklusprogramjának végrehajtásáról 
Előadó: polgármester 
 

6.) Előterjesztés vagyoni ügyekben: 
a.) a Gábor Áron u. 37. szám alatti ingatlan értékesítésére, 
b.) önkormányzati lakás felújítására, illetve vásárlására, 
c.) a Szép Ernő utca 16. szám alatti ingatlanról 

Előadó: irodavezető-főkönyvelő 
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7.) Előterjesztés alapító okiratok módosítására: 

a.) Nevelési Tanácsadó alapító okirata, 
b.) Nevelési, oktatási intézmények alapító okirat módosítása, 
c.) „Hajdúszoboszló Város Méltóságot Mindenkinek” Közalapítvány alapító 

okiratának módosítására 
Előadó: jegyző,  

                    oktatási, művelődési  és sport irodavezető 
 

8.) Előterjesztés rendeletek megalkotására, illetőleg módosítására: 
a.) települési folyékony hulladék szállítási díjának megállapítására, 
b.) a helyi környezet és természet védelméről szóló 18/2003.(X.20.) számú 

önkormányzati rendelet módosításáról, 
c.) önkormányzati tulajdonban álló lakások és helyiségek elidegenítéséről 

szóló 10/1994.(VI.09.) számú önkormányzati rendelet módosításáról, 
d.) a lakások és helyiségek bérletéről szóló 15/2000.(XI.23.) számú (XI.23.) 

számú önkormányzati rendelet módosításáról, 
e.) a lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának 

támogatásáról szóló többször módosított 16/2003.(IX.12.)Ör. számú 
rendelet módosítására 

            f.)  oktatási, nevelési intézményekben fizetendő térítési és tandíj   
      rendelet módosításáról 

Előadók: jegyző 
               irodavezető-főmérnök 
               igazgatási iroda vezető  
               oktatási, művelődési és sport irodavezető 
 

9.) Előterjesztés a tűzoltóparancsnok nyugdíjba vonulása miatt adódó költségek    
      finanszírozására 
      Előadó: polgármester 

 
10.) Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 
         Előadó: jegyző 
 
11.) Előterjesztés intézmények energetikai rekonstrukciójának lehetőségéről 
         Előadó: irodavezető-főmérnök 
 
12.) Előterjesztés köztéri reklámpadok kihelyezéséről 
         Előadó: irodavezető-főmérnök 
 
13.) Előterjesztés szolgálati lakás kiutalására 
         Előadó: igazgatási iroda vezetője 
 
14.) Előterjesztés társulási megállapodás felmondásának elfogadására 
         Előadó: egészségügyi és szociális iroda vezetője 
 
15.) Előterjesztés a Szabó László Alapfokú Művészeti Iskola kérelméről 
         Előadó: irodavezető-főmérnök 
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16.) Előterjesztés cigány kisebbségi önkormányzat támogatására 

   Előadó: jegyző 
 

17.) Tájékoztatók: 
a.) a város közvilágításáról, 
b.) a két képviselő-testületi ülés közötti eseményekről 

   Előadók: polgármester, 
                  Irodavezető-főmérnök 
 

18.) Válasz képviselői kérdésre és interpellációra: 
a.) Túri László képviselő tűzivíz-tározóval kapcsolatos kérdésére, 
b.) Erdei Gyula képviselő Major utcai vízelvezetéssel kapcsolatos 

interpellációjára 
Előadó: irodavezető-főmérnök 
 
 
 

Bejelentések, kérdések, interpellációk  
 
 
 
 
  
ZÁRT ÜLÉSEN: 
 
 
1.) Előterjesztés fellebbezések elbírálására és támogatás kivételes méltányosságból  
      történő megállapítására 
      Előadó: egészségügyi és szociális iroda vezetője 
 
2.) Előterjesztés a szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztására 

Előadó: jegyző 
 
 

 
              Hajdúszoboszló, 2006. augusztus 23. 
 

 
 
 
 
              /:Dr. Sóvágó László:/ 


