
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága 
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M E G H Í V Ó 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága és a Városfejlesztési, 

Mezőgazdasági Bizottsága 

következő nyílt együttes ülését 

 

2016. december 14-én 1330 órától  

 

a Városháza Pávai Vajna Ferenc termében tartja, melyre meghívom. 
 

Napirendi javaslat: 
 

A képviselő-testület 2016. december 15-i ülés anyagának véleményezése: 

1. Előterjesztés intézményi működtetéssel kapcsolatos megállapodásokra. (1. sz. testületi 

előterjesztés) 

Előadó: gazdasági irodavezető 

 

2. Javaslat a 2016. évi költségvetési rendelet módosítására. (2. sz. testületi előterjesztés) 

Előadó: gazdasági irodavezető 

 

3. Előterjesztés Hajdúszoboszló város 2017. évi költségvetéséről. (3. sz. testületi 

előterjesztés) 

Előadó: polgármester 

 

4. Előterjesztés 2017. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról. (4. sz. testületi 

előterjesztés) 

Előadó: jegyző 

 

5. Javaslat a lakások és helyiségekről szóló önkormányzati rendelet módosítására. (6. sz. 

testületi előterjesztés) 

Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 

 

6. Előterjesztés Bródy Sándor utcai ingatlanokkal kapcsolatban. (7. sz. testületi 

előterjesztés) 

Előadó: gazdasági irodavezető 

 

7. Előterjesztés a külterületi utak felújítása és útkarbantartáshoz szükséges erő- és 

munkagépek beszerzése pályázati lehetőségről. (8. sz. testületi előterjesztés) 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

 

8. Előterjesztés Luther utcai leállósáv megvalósításáról. (9. sz. testületi előterjesztés) 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

 

9. Előterjesztés s 2016. évi parkfenntartási feladatokkal kapcsolatosan. (10. sz. testületi 

előterjesztés) 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
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Képviselő-testületi napirendben nem szereplő, csak bizottsági anyag: 

 

10. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési 

tervének módosítására 

Előadó: belső ellenőr 

 

11. Előterjesztés az ingyenes étkeztetés igénybevételének megváltozott jogszabályi 

szabályozása miatt az igénybe vett szolgáltatások jogosultsági feltételei meglétének 

ellenőrzésével kapcsolatban 

Előadó: belső ellenőr 

 

12. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde működésének, 

gazdálkodásának szabályossága, hatékonysága ellenőrzésével kapcsolatban 

Előadó: belső ellenőr 

 

13. Előterjesztés pénzügyi forrás átcsoportosításáról inert hulladéklerakó üzemeltetéséhez 

kapcsolódóan 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

 

14. Előterjesztés autóreklámokkal kapcsolatosan 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

 

15. Előterjesztés Bessenyei utca lakó-pihenő övezetté nyilvánításával kapcsolatosan 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

 

 

 

Tájékoztatók, bejelentések 

 

 

 

Hajdúszoboszló, 2016. december 9. 

 

                                             Marosi György Csongor sk. 

         bizottsági elnök  


