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M E G H Í V Ó 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága  

soron következő nyílt ülését 
 

2018. július 04 - én 1000 órától tartja. 
Az ülések helyszíne a városháza Pávai (emeleti) terme, melyre tisztelettel meghívom. 

 
NAPIRENDI JAVASLAT: 
 
A Képviselő - testület 2018. július 05 -i ülés anyagának véleményezése: 
 

1. Előterjesztés Gábor Áron u. 44. szám alatti ingatlan kisajátításáról. (8.sz. Képviselő – 

testületi napirendi javaslat) 

Előadó: gazdasági irodavezető 

 

2. Előterjesztés az Rácz F. u. 92. szám alatti ingatlan rendezésére (9.sz. Képviselő – testületi 

napirendi javaslat) 

Előadó: gazdasági irodavezető 

 

3. Előterjesztés a Sportpark kiegészítő beruházásáról. (10.sz. Képviselő – testületi napirendi 

javaslat) 

Előadó: jegyző 

 

4. Előterjesztés klímastratégia kidolgozására vonatkozó pályázat beadásáról. (11.sz. Képviselő 

– testületi napirendi javaslat) 

Előadó: jegyző 

 

5. Előterjesztés rendelet felülvizsgálatra – a települési szilárd hulladékról szóló önkormányzati 

rendelet módosítására (14.sz. Képviselő – testületi napirendi javaslat) 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

 

6. Előterjesztés költségvetési keretek közötti átcsoportosítással és többletforrás biztosításával 

kapcsolatosan (15.sz. Képviselő – testületi napirendi javaslat) 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

 

7. Előterjesztés az óvoda konyha infrastrukturális felújítására vonatkozó pályázatról (16.sz. 

Képviselő – testületi napirendi javaslat) 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

 

8. Előterjesztés Gábor Áron utcán ügyességi játékok telepítésére vonatkozó kérelemről (17.sz. 

Képviselő – testületi napirendi javaslat) 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

 

9. Előterjesztés a „csónakázó tó” egy részének nyilvánossá tételéről (19.sz. Képviselő – 

testületi napirendi javaslat) 

Előadó: polgármester 

 

10. Előterjesztés a Szent István park körüli területek átépítéséről. (20.sz. Képviselő – testületi 

napirendi javaslat) 

Előadó: polgármester 
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Csak bizottsági anyag: 
 

11. Előterjesztés Kamionos Találkozó programhelyszínének módosítási kérelméről 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

 
12. Előterjesztés városi utak padkarendezéséről 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 

13. Előterjesztés reklámtábla közterületen történő kihelyezésével kapcsolatosan 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 

14. Előterjesztés Vendéglátó ipari előkert kialakításával kapcsolatosan 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 

15. Előterjesztés mozgó árusítás iránti kérelemről 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

 
16. Előterjesztés forgalomtechnikai javaslatról 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 

17. Előterjesztés a „Nagy Ebéd” piknik megtartásáról 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

 
18. Tájékoztató zártkerti és belterületi gallyazással kapcsolatban 

Előadó: aljegyző, igazgatási irodavezető 
 

Bejelentések, tájékoztatások.  
Az előterjesztéseket elektronikusan továbbítjuk. 
 
 
Hajdúszoboszló, 2018. június 28. 
 
 
 
         Orosz János 
                                    VMB elnök sk. 
          
 


