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Ügyiratszám: 14176-1/2016.  
M E G H Í V Ó 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági és Gazdasági Bizottsága soron 

következő együttes ülését  
 

2016. július 06 - án tartja. 
A Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottság 13.40 -től  

 
(A Gazdasági Bizottság ülését, zárt üléssel kezdi 13.30 –tól, melyhez csatlakozik a VMB 13.40 - től.) 

Az ülések helyszíne a városháza Pávai (emeleti) terme, melyre tisztelettel meghívom. 
 

NAPIRENDI JAVASLAT: 
 

1) Előterjesztés a Strandfürdő fejlesztési programjának tervéről (1.sz. képviselő testületi napirend) 
Előadó: vezérigazgató 
 

2) Előterjesztés belterületbe vonási kérelemről. (4.sz. képviselő testületi napirend) 
Előadó: főépítész 
 

3) Előterjesztés Gábor Áron utcai ingatlan megvásárlására. (7.sz. képviselő testületi napirend) 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 

4) Előterjesztés DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft kérelméről. (8. sz. képviselő testületi napirend) 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 

5) Előterjesztés Hőforrás utcai területek értékesítéséről. (9.sz. képviselő testületi napirend) 
Előadó: gazdasági irodavezető 
 

6) Előterjesztés a 2016.évi helyi közösségi közlekedés támogatásának igényléséről. (10.sz. 
képviselőtestületi napirend) 
Előadó: városfejlesztési irodavezető – helyettes 
 

7) Előterjesztés autóbusz menetrend módosításával kapcsolatosan. (11.sz. képviselő testületi 
napirend) 
Előadó: városfejlesztési irodavezető – helyettes 
 

8) Előterjesztés a „Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón” c. pályázati anyaggal 
kapcsolatosan. (12.sz. képviselő testületi napirend) 
Előadó: városfejlesztési irodavezető – helyettes 
 

9) Előterjesztés az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok részére kiírt pályázattal 
kapcsolatosan. (13.sz. képviselő testületi napirend) 
Előadó: városfejlesztési irodavezető – helyettes 
 

10) Tájékoztató testületi ülések közötti fontosabb eseményekről (16.sz. képviselőtestületi napirend) 
Előadó: polgármester 

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

11) Előterjesztés útfenntartási munkálatok végzéséről 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 

12) Előterjesztés Szilfákalja forgalmi rend módosításával kapcsolatos kérésről 
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Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 

13) Előterjesztés kerékpártároló elhelyezésére vonatkozó kérelemről 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 

14) Előterjesztés sátorgarázsok céljára történő közterület használat megszüntetésével kapcsolatosan 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 

15) Előterjesztés kamionos találkozó programjainak megrendezéséről 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 

16) Előterjesztés II. Hajdúszoboszlói hastánc felvonulás megrendezéséről 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 

17) Bejelentések, tájékoztatások 
 
Az előterjesztéseket elektronikusan továbbítjuk. 
 
Hajdúszoboszló, 2016. június 30. 
 
 
       

Orosz János 
         VMB elnök sk. 


