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                              M E G H Í V Ó 
 
 

             Hajdúszoboszló Város Képviselő-testülete ülését 
 

              2005. december 15. napjának 15.00 órájára 

 

a városháza Pávai Vajna Ferenc termébe összehívom, melyre             

                                      m e g h í v o m . 

 
NAPIRENDI JAVASLAT: 

 

1.) Előterjesztés a 2006. évi  közszolgáltatási díjak megállapítására 

a.) menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedés viteldíja 

      Előadó: Hajdú Volán Rt. képviselője 

 

b.) víz- és csatornaszolgáltatás, valamint kommunális folyékony hulladék     

     elhelyezés díja 

c.) a távhő- és melegvíz-szolgáltatás díjának megállapítása 

d.) közműfejlesztési hozzájárulás mértékének megállapítása 

Előadó: Közüzemi Kft. Ügyvezető igazgatója 

 

e.) a hulladékkezelés díjának megállapítása 

f.) az állati hulladékkezelés díjának megállapítása 

Előadó: VGRt. vezérigazgatója 

 

g.) a települési folyékony hulladékszállítás díjának megállapítása 

Előadó: irodavezető-főmérnök 

 

2.) a.) Beszámoló a köztemető fenntartásáról (közszolgáltatási szerződésben előírt  

           kötelezettség) 

      b.) Előterjesztés a 2006. évi temetői fenntartási díjak megállapítására 

Előadó: VGRt. vezérigazgatója 

 

17-től 18 óráig  ÁLTALÁNOS KÖZMEGHALLGATÁS 
 

3.) a.) Tájékoztatás az inert hulladékgyűjtő jelenlegi helyzetéről 

b.) Előterjesztés az inert hulladékgyűjtő lerakási díjainak megállapítására 

Előadó: VGRt. vezérigazgatója 
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4.) Előterjesztés a nyersanyagnormák és intézményi térítési díjak meghatározására 

     Előadó: irodavezető-főkönyvelő  

 

5.) Előterjesztés a hajdúszoboszlói Mentőállomás kérelméről 

     Előadó: irodavezető-főkönyvelő 

 

6.) Előterjesztés Egyesített Óvodai Intézmény pótigényével kapcsolatosan 

     Előadó: irodavezető-főmérnök 

 

7.) Előterjesztés önkormányzati rendeletek módosítására: 

     a.) a helyi adók bevezetéséről szóló 15/1991(X.31.)sz. rendelet módosítására 

     Előadó: irodavezető-főkönyvelő 

 

  b.) a közterület használat, közterület hasznosítás helyi szabályairól 

  c.) a helyi környezet- és a természetvédelméről szóló 18/2003.(X.20.)számú   

         rendelet módosítására 

Előadó: irodavezető-főmérnök 

 

d.) a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló     

     önkormányzati rendelet megalkotására 

Előadó: egészségügyi és szociális irodavezető 

 

8.) Előterjesztés a képviselőtestület 2006. évi munkatervének meghatározására  

     Előadó: polgármester 

 

9.) Előterjesztés az egészségügyi alapellátásról 

     Előadó: egészségügyi- és szociális iroda vezetője és bizottsági elnöke 

    

10.) Előterjesztés utca elnevezéséről 

       Előadó: irodavezető-főmérnök 

 

11.) Előterjesztés AVOP LEADER+ - a helyi akciócsoportok kiválasztása második    

       pályázati fordulóra (kódszám: 3.5.12) 

 Előadó: jegyző 

 

12.) Tájékoztató két ülés közötti eseményekről 

 

13.) Képviselői kérdésre válasz, korábbi felvetésekre tájékoztatás nyújtása 

  

Kérdések, interpellációk, bejelentések 

 

Zárt ülésen: 
 

14.) Előterjesztés első lakáshoz jutók önkormányzati támogatása ügyében   

       benyújtott fellebbezés elbírálására 

   Előadó: egészségügyi és szociális bizottság elnöke 

 

Hajdúszoboszló, 2005. december 7. 

             

                         /:Dr. Sóvágó László:/ 
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