Hajdúszoboszló Város Polgármestere
4200. Hajdúszoboszló, Hısök tere 1.
Tel.: 52/557-300, fax: 52/557-302.
E-mail: polgmhiv@hajduszob.hu
Ikt.szám: TI-219-1/2009.

MEGHÍVÓ
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének ülését
2009. december 17. napjának 14.00 órájára
a Városháza Pávai Vajna termébe összehívom, melyre meghívom.

NAPIRENDI JAVASLAT:
1. Javaslat a 2010. évi közszolgáltatási díjak megállapítására:
a.) helyi menetrendszerinti autóbuszjáratok viteldíjairól és a veszteségtérítés
mértékérıl
Elıadó: Hajdú Volán Zrt. képviselıi
b.) települési folyékony hulladék közszolgáltatási díj módosítására
Elıadó: irodavezetı-fımérnök
c.) a hulladékkezelés 2010. évi díjának megállapítására
Elıadó: Városgazdálkodási Zrt. vezérigazgatója
d.) az állati hulladékok kezelésével kapcsolatos ártalmatlanítási díj 2010. évi
mértékére
Elıadó: Városgazdálkodási Zrt. vezérigazgatója
e.) közterület-használat, közterület-hasznosítás 2010. évi díjtételeinek
meghatározására
Elıadó: irodavezetı-fımérnök
2. a.) Beszámoló a köztemetı fenntartásáról
b.) Elıterjesztés a 2010. évi temetıi fenntartási díjak megállapítására
Elıadó: Városgazdálkodási Zrt. vezérigazgatója
3. Elıterjesztés a Szép Ernı Középiskolai Kollégium magasabb vezetıjének
megbízásáról
Elıadó: oktatási, mővelıdési, sportiroda vezetıje
4. Elıterjesztés ügyvitelkorszerősítési-informatikai stratégia elfogadására
Elıadó: jegyzı
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5. Elıterjesztés önkormányzati rendeletek módosítására:
a.) közterület-használat, közterület-hasznosítás helyi szabályairól szóló
5/2009.(II.26.) számú önkormányzati rendelet módosítására,
b.) a helyi adókról szóló 26/2007.(XI.26.) számú önkormányzati rendelet
módosítására
Elıadó: jegyzı,
irodavezetı-fıkönyvelı
6. Elıterjesztés a Belsı-Kösely torkolati szivattyúállás fejlesztésének pénzügyi
szükségletérıl
Elıadó: irodavezetı-fımérnök
7. Elıterjesztés pótelıirányzat felújítási igényrıl
Elıadó: irodavezetı-fımérnök
8. Elıterjesztés az önkormányzati utak forgalmi rendjének felülvizsgálatáról
Elıadó: irodavezetı-fımérnök
9. Elıterjesztés hírközlési torony létesítésére
Elıadó: irodavezetı-fıkönyvelı

17.00 órától ÁLTALÁNOS KÖZMEGHALLGATÁS
10. Elıterjesztés a képviselı-testület 2010. évi munkatervének meghatározására
Elıadó: polgármester
11. Elıterjesztés az Egyesített Óvodai Intézmény pótigényére
Elıadó: mővelıdési, oktatási, sportiroda vezetıje
12. Elıterjesztés az Államigazgatási Hivatal HVTV-re vonatkozó szakmai véleményérıl
Elıadó: jegyzı
13. Elıterjesztés öntözıcsı fektetéshez szükséges tulajdonosi hozzájárulásra
Elıadó: irodavezetı-fıkönyvelı
14. Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról
Elıadó: polgármester
15. Tájékoztató közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekrıl
Elıadó: polgármester
16. Tájékoztató a két képviselı-testületi ülés közötti eseményekrıl
Elıadó: polgármester

3

17. Válasz kérdésre és interpellációkra:
a.) ARTISJUS-szal kapcsolatos kérdésekre és interpellációra,
b.) Marosi György Csongor és Radácsi Gusztáv képviselıknek a HVTV. átadásátvételével kapcsolatos kérdésére,
c.) 2009. október 23-i ünnepség plakátjának szövegével kapcsolatban feltett
kérdésre
Elıadó: jegyzı,
mővelıdési, oktatási, sportiroda vezetıje

Kérdések, interpellációk, bejelentések

Hajdúszoboszló, 2009. december 9.

Dr. Sóvágó László

