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4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 

Telefon: 52/557-323  Fax: 52/557-323             E-mail: polgmhiv@hajduszob.hu 

 

Ügyiratszám: 23034-1/2014.  

M E G H Í V Ó 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága, Pénzügyi, 

Gazdasági Bizottsága és Turisztikai Bizottsága következő együttes ülésére  
 

2014. december 17 – én (szerda) 1430 órától  
 

 

a városháza Pávai Vajna Ferenc (emeleti) termében tartja, melyre meghívom. 

 

Napirendi javaslat: 

A képviselőtestület 2014. december 18 - ei ülésanyagának véleményezése, melyet a VMB és a 

PGB együttesen tárgyal: 

 

1. Előterjesztés a 0121 hrsz-ú ingatlan értékesítendő ingatlanok listájára való felvételéről (9.sz. 

testületi előterjesztés) 

Előadó: irodavezető-főkönyvelő 

 

2. Előterjesztés a 6819/1 hrsz – ú ingatlan haszonkölcsönbe adásáról (10.sz. testületi napirend) 

Előadó: irodavezető-főkönyvelő 

 

3. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Papp László bokszakadémia kérelméről (11.sz.testületi 

napirend) 

Előadó: irodavezető-főkönyvelő 

 

4. Előterjesztés termőföldek haszonbérbe adásáról (12.sz.testületi napirend) 

Előadó: irodavezető-főkönyvelő 

 

5. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról a Szováti úti vasúti felüljáró létesítéséhez 

(13.sz.testületi napirend) 

Előadó: irodavezető-főkönyvelő 

 

6. Előterjesztés csapadékvizes pályázat műszaki tartalmának növelésével kapcsolatosan 

(14.sz.testületi napirend) 

Előadó: főmérnök 

 

7. Előterjesztés a városi kommunális hulladék lerakásával kapcsolatosan (15.sz. testületi 

napirend) 

Előadó: főmérnök 

 

8. Előterjesztés a közterület – használat, közterület – hasznosítás 2015. évi díjtételeinek 

meghatározására (16.sz.testületi napirend) 

Előadó: főmérnök 

 

9. Előterjesztés közvilágítás külterületen történő bővítésével kapcsolatosan (17.sz. testületi 

napirend) 

Előadó: főmérnök 

 

10. Előterjesztés Bethlen utca – Hősök tere – Luther utca – Szilfákalja csomópontban kiegészítő 

forgalomirányító jelző felszerelésekről (18.sz. testületi napirend) 

Előadó: főmérnök 
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Képviselő – testületi napirendben nem szereplő, csak VMB - i anyag: 

 

11. Tájékoztatás a közterületek 2014 évi hasznosításáról 

Előadó: főmérnök 

 

12. Előterjesztés forgalmi rend változásáról 

Előadó: főmérnök 

 

13. Előterjesztés kétirányú kerékpáros – közlekedésről az egyirányú forgalmú utakon 

Előadó: főmérnök 

 

14. Előterjesztés ruhagyűjtő konténerek kihelyezési kérelmével kapcsolatosan  

Előadó: főmérnök 

 

15. Kérelem sebességkorlátozó tábla kihelyezésére 

 

16. Kérelem súlykorlátozási tábla kihelyezésére 

 

17. Egyebek 

 

Az ülés előterjesztéseit minden bizottsági tagnak elektronikus úton továbbítjuk.  

 

Hajdúszoboszló, 2014. december 11. 

 

 

 

 

            Kállai István sk. 

              bizottsági elnök 


