
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága 

4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 

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

 

Ügyiratszám: 25230-1/2018. 

 

M E G H Í V Ó 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága és a 

Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottság együttes 

nyílt ülését 

 

2018. október 24-én 1500 órától  

a Járóbeteg-ellátó Centrum emeleti tárgyaló termében tartja, melyre meghívom. 
 

Napirendi javaslat: 

 

A képviselő-testület 2018. október 25-i ülés anyagának véleményezése: 

1. Előterjesztés gyógyvízkérelem jóváhagyására. (1. sz. testületi napirend) 

Előadó: vezérigazgató 

 

2. Előterjesztés a zöldségpiac felújítására. (2. sz. testületi napirend) 

Előadó: vezérigazgató 

 

3. Előterjesztés a gyepmesteri telep férőhelyeinek bővítésére. (3. sz. testületi napirend) 

Előadó: vezérigazgató 

 

4. Előterjesztés I.számú házi gyermekorvosi körzet feladatainak ellátására. (4. sz. 

testületi napirend) 

Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 

 

5. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda részére pótelőirányzat biztosítására. 

(7. sz. testületi napirend) 

Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 

 

6. Előterjesztés Tour de Hongrie 2019-es versenyéhez történő kapcsolódás tárgyában. (8. 

sz. testületi napirend) 

Előadó: aljegyző – igazgatási irodavezető 

 

7. Előterjesztés vagyonkezelési szerződés megkötésére. (9. sz. testületi napirend) 

Előadó: gazdasági irodavezető 

 

8. Előterjesztés a Hajdúszoboszló Város nemzeti vagyonáról szóló 10/2013. (IV. 18.) 

számú rendelet módosítására. (10. sz. testületi napirend) 

Előadó: gazdasági irodavezető 

 

9. Előterjesztés a Galgócz sor melletti 6973/39 hrsz-ú ingatlan észak-nyugati részének 

értékesítésre való kijelöléséről. (11. sz. testületi napirend) 

Előadó: gazdasági irodavezető 
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10. Előterjesztés forrás biztosítására - menetrendszerinti autóbuszközlekedés pályáztatása.  

(12. sz. testületi napirend) 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

 

11. Előterjesztés közvilágítás bővítésével kapcsolatban (13. sz. testületi napirend) 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

 

12. Tájékoztató a város kommunális infrastruktúra helyzetéről. (15. sz. testületi napirend) 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

 

13. Előterjesztés a volt „Hajdútourist” épületének átalakításáról. (18. sz. testületi napirend) 

Előadó: polgármester 

 

14. Előterjesztés a Szabadidő-parkban található Főépület bérleti szerződéséről. (19. sz. 

testületi napirend) 

Előadó: polgármester 

 

15. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának 

módosítására. (20. sz. testületi napirend) 

Előadó: aljegyző – igazgatási irodavezető 

 

 

Képviselő-testületi napirendben nem szereplő, csak bizottsági anyag: 

 

16. Tájékoztató a Hajdúszoboszlói Gyermeksziget Bölcsőde villámvédelmi rendszerének 

kialakításáról 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

 

17. Előterjesztés biztosítási pályázat kiírására 

Előadó: gazdasági irodavezető 

 

18. Előterjesztés hajléktalan ellátásról és krízisszálló üzemeltetésére 

Előadó: egészségügyi, szociális irodavezető-helyettes 

 

19. A Járóbeteg-ellátó Centrum ez évi fejlesztéseinek bemutatása (szóbeli) 

Előadó: JEC igazgató főorvos 

 

 

Tájékoztatók, bejelentések 

 

Hajdúszoboszló, 2018. október 19. 

 

 

 

 

                                             Marosi György Csongor sk. 

         bizottsági elnök  


