
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága 

4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 
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Ügyiratszám: 26453-1/2018. 

 

M E G H Í V Ó 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága  

nyílt ülését 

2018. november 21-én 1405 órától  

a Városháza Pávai Vajna Ferenc termében tartja, melyre meghívom. 
 

Napirendi javaslat: 

 

A képviselő-testület 2018. november 22-i ülés anyagának véleményezése: 

1. Előterjesztés a 2019. évi közös városi turisztikai marketing kampány támogatására. (2. 

sz. testületi napirend) 

Előadó: ügyvezető 

 

2. Javaslat a 2018. évi költségvetési rendelet módosítására. (3. sz. testületi napirend) 

Előadó: gazdasági irodavezető 

 

3. Előterjesztés nyersanyag-normák és intézményi térítési díjak meghatározásáról (4. sz. 

testületi napirend) 

Előadó: gazdasági irodavezető 

 

4. Előterjesztés a Kovács Máté Városi Művelődési Központ és Könyvtár részére 

pótelőirányzat biztosítására. (5. sz. testületi napirend) 

Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 

 

5. Előterjesztés alapítvány támogatására. (6. sz. testületi napirend) 

Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 

 

6. Javaslat gyermekvédelmi, szociális rendeletek módosítására. (8. sz. testületi napirend) 

Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 

 

7. Előterjesztés pályázati lehetőségről bölcsődei fejlesztés tárgyában. 10. sz. testületi 

napirend) 

Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes, városfejlesztési irodavezető-

helyettes 

 

8. Előterjesztés építési tilalmak elrendeléséről szóló 16/2016. (VII. 07.) önkormányzati 

rendelet módosítására. (11. sz. testületi napirend) 

Előadó: gazdasági irodavezető 

 

9. Előterjesztés a Hunguest Hotel Aqua-Sol melletti parkolók megvásárlására irányuló 

kérelemről. (12. sz. testületi napirend) 

Előadó: gazdasági irodavezető 

 

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

számú rendelet módosításra (13. sz. testületi napirend) 

Előadó: gazdasági irodavezető 
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11. Előterjesztés M35 autópálya melletti szervízutak kezelésbe és önkormányzati 

tulajdonba vételéről. (14. sz. testületi napirend) 

Előadó: gazdasági irodavezető 

 

12. Előterjesztés a HBM Kormányhivatal törvényességi felhívásáról. (15. sz. testületi 

napirend) 

Előadó: gazdasági irodavezető 

 

13. Beszámoló a 2018-ben tervezett beruházási, felújítási munkákról. (16. sz. testületi 

napirend) 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

 

14. Előterjesztés a 2018. évi Gördülő Fejlesztési Terven belüli forrás átcsoportosításáról. 

(17. sz. testületi napirend) 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

 

15. Előterjesztés költségvetési keret felhasználásáról. 18. sz. testületi napirend) 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

 

16. Előterjesztés Szováti úti vasúti átjáró átépítéshez kapcsolódó gyalog- és kerékpárút 

továbbépítéséről. (19. sz. testületi napirend) 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

 

17. Előterjesztés a fürdő téli bejárata előtti tér pályáztatásáról. (20. sz. testületi napirend) 

Előadó: polgármester 

 

18. Előterjesztés jégpálya karbantartó gép beszerzésére. (21. sz. testületi napirend) 

Előadó: polgármester 

 

19. Válasz interpellációra E.ON gallyazással kapcsolatban. (22. sz. testületi napirend) 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

 

Képviselő-testületi napirendben nem szereplő, csak bizottsági anyag: 

 

20. Tájékoztatás a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2018. I-III. negyedévi 

működéséről 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 

21. Tájékoztatás a városi bölcsőde parkolási problémáiról  

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

 

22. A Járóbeteg-Ellátó Centrum kérelme 

Előadó: bizottsági elnök 

 
Tájékoztatók, bejelentések 

 

Hajdúszoboszló, 2018. november 16. 

 

 

                                             Marosi György Csongor  

         bizottsági elnök  


