
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága 

4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 

Telefon: 52/273-584  Fax: 52/557-302             E-mail: polgmhiv@hajduszob.hu 

 

Ügyiratszám: HSZ/9092-1/2019. 

 

M E G H Í V Ó 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága  

nyílt ülését 
 

2019. március 20-án 1445 órától  
 

a Városháza Pávai Vajna Ferenc termében tartja, melyre meghívom. 
 

Napirendi javaslat: 

 

1. Tájékoztató a víz- és csatornaszolgáltatás helyzetéről, aktuális problémáiról. (4. sz. 

testületi napirend) 

Előadó: gazdasági irodavezető 
 

2. Előterjesztés a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2018. évi működéséről 

szóló beszámolóhoz (5. sz. testületi napirend) 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 

3. Előterjesztés alapítványok támogatására. (10. sz. testületi napirend) 

Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 
 

4. Előterjesztés I.számú házi gyermekorvosi körzet helyettesítés útján történő ellátásáról. 

(11. sz. testületi napirend) 

Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 
 

5. Előterjesztés MoLaRi mérőpontos létesítésére. (12. sz. testületi napirend) 

Előadó: gazdasági irodavezető 
 

6. Előterjesztés a Gábor Áron u. 49. szám alatti ingatlan árverésen történő értékesítésére. 

(13. sz. testületi napirend) 

Előadó: gazdasági irodavezető 
 

7. Előterjesztés a Tessedik u. 39. szám alatti ingatlan rendezésére. (14. sz. testületi 

napirend) 

Előadó: gazdasági irodavezető 
 

8. Előterjesztés a Csónakázó-tó melletti területen kijelölt árusító helyekre beérkezett 

pályázatokról. (15. sz. testületi napirend) 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 

9. Előterjesztés játszótér telepítésével kapcsolatosan a Semmelweis utcán. (16. sz. 

testületi napirend) 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 

10. Előterjesztés az Aranykapu Óvoda pályázatáról. (18. sz. testületi napirend) 

Előadó: jegyző 
 

11. Előterjesztés jégpálya üzemeltetésről. (19. sz. testületi napirend) 

Előadó: jegyző 
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12. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervéről. 

(20. sz. testületi napirend) 

Előadó: polgármester 

 

Képviselő-testületi napirendben nem szereplő, csak bizottsági anyag: 

 

13. Előterjesztés az önkormányzat által nyújtott 2017. évi önkormányzati támogatások 

felhasználásának ellenőrzéséről 

Előadó: belső ellenőr 
 

14. Előterjesztés az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartás ellenőrzéséről 

Előadó: belső ellenőr 
 

15. Előterjesztés a kifizetések szabályszerűségének ellenőrzéséről 

Előadó: belső ellenőr 
 

16. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Egyestett Óvoda működésének, gazdálkodásának 

szabályosságáról, hatékonyságáról 

Előadó: belső ellenőr 
 

17. Előterjesztés a Kovács Máté Művelődési Központ és Könyvtár működésének, 

gazdálkodásának szabályosságáról, hatékonyságáról 

Előadó: belső ellenőr 

 

18. Előterjesztés az élelmezési tevékenység témaellenőrzéséről HGSZI: Egyesített Óvoda 

– Konyha 

Előadó: belső ellenőr 
 

19. Előterjesztés a leltározás és selejtezés tevékenység ellenőrzéséről 

Előadó: belső ellenőr 
 

20. Előterjesztés az önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz 

kapcsolódó támogatások és központosított előirányzatok elszámolásának vizsgálatáról 

Előadó: belső ellenőr 
 

21. Előterjesztés a 2019. évi intézmény-felújítási keret felhasználásáról 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 

22. Előterjesztés az ÉLA Bt. kérelméről 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 

23. Előterjesztés a Szarkaláb utca lezárásáról 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

 
 

Tájékoztatók, bejelentések 

 

Hajdúszoboszló, 2019. március 14. 

 

 

 

                                             Marosi György Csongor sk. 

         bizottsági elnök  


