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M E G H Í V Ó 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága és a Városfejlesztési 
Mezőgazdasági Bizottsága soron következő nyílt együttes ülését 

2017. október 18-án 1345órától  

a Városháza Pávai Vajna Ferenc termében tartja, melyre meghívom. 
 

Napirendi javaslat: 

A képviselő-testület 2017. október 19-i ülés anyagának véleményezése: 

1. Beszámoló Hajdúszoboszló város 2017. évi költségvetése első 7 hónapjának 

végrehajtásáról. (1. sz. testületi előterjesztés) 

Előadó: gazdasági irodavezető 

 

2. Javaslat a 2017. évi költségvetési rendelet módosítására. (2. sz. testületi előterjesztés) 

Előadó: gazdasági irodavezető 

 

3. Javaslat a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi 

eseményekért fizetendő díjakról. (3. sz. testületi előterjesztés) 

Előadó: igazgatási irodavezető 

 

4. Javaslat pénzbeli szociális és első lakáshoz jutók támogatásáról szóló rendeletek 

módosítására. (4. sz. testületi előterjesztés) 

Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 

 

5. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Kistérségi Szociális Család- és Gyermekjóléti 

Központ beszámolójáról. (5. sz. testületi előterjesztés) 

Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 

 

6. Előterjesztés bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztésére. (6. sz. testületi 

előterjesztés) 

Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 

 

7. Előterjesztés a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár részére 

pótelőirányzat biztosítására (7. sz. testületi előterjesztés) 

Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 

 

8. Előterjesztés a Bocskai István Múzeum részére pótelőirányzat biztosítására. (8. sz. 

testületi előterjesztés) 

Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 

 

9. Előterjesztés sport fejlesztési projekt megvalósítására. (9. sz. testületi előterjesztés) 

Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 

 

10. Előterjesztés sportpálya korszerűsítési pályázat beadására. (10. sz. testületi 

előterjesztés) 

Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 

 

11. Előterjesztés vagyonkezelési szerződés módosítására. (11. sz. testületi előterjesztés) 

Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
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12. Előterjesztés a 020 hrsz-ú önkormányzati út kisajátításáról. (12. sz. testületi 

előterjesztés) 

Előadó: gazdasági irodavezető 

 

13. Előterjesztés a Kötelesi u. 15. szám alatti ingatlan tulajdonjog rendezésére. (13. sz. 

testületi előterjesztés) 

Előadó: gazdasági irodavezető 

 

14. Előterjesztés a Méhes-M Kft. kérelméről. (14. sz. testületi előterjesztés) 

Előadó: gazdasági irodavezető 

 

15. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulásról a Benedek dűlő vasúti átjáró felújításához. 

(15. sz. testületi előterjesztés) 

Előadó: gazdasági irodavezető 

 

16. Előterjesztés Gábor Áron utca felújításáról. (16. sz. testületi előterjesztés) 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

 

17. Előterjesztés vagyonhasználati díjjal kapcsolatos költség átcsoportosításról. (17. sz. 

testületi előterjesztés) 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

 

18. Előterjesztés a Szabadtéri színpad közbeszerzési eljárásáról. (20. sz. testületi 

előterjesztés) 

Előadó: polgármester 

 

19. Előterjesztés a kiemelt turisztikai fejlesztés előkészítéséről. (21. sz. testületi 

előterjesztés) 

Előadó: megbízott jegyző 

 

20. Tájékoztató a város kommunális infrastruktúra helyzetéről. (23. sz. testületi 

előterjesztés) 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

 

21. Tájékoztatás a külterületi utak fenntartási munkálatairól. (25. sz. testületi előterjesztés) 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

 

Képviselő-testületi napirendben nem szereplő, csak bizottsági anyag: 

22. Előterjesztés HKSZK kérelméről, krízisszálló és krízistűzifa  biztosításáról 

Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 

 

23. HKSZK támogatási kérelme intézményi programok megvalósítására 

Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 

 

24. Előterjesztés egy Hajdúszoboszlói Energetikai Tanácsadó Iroda létrehozására 

Előadó: elnök 

Tájékoztatók, bejelentések 

 

 

Hajdúszoboszló, 2017. október 13. 

                                             Marosi György Csongor      

         bizottsági elnök sk. 


