
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 
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M E G H Í V Ó 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési Mezőgazdasági és Gazdasági Bizottsága  
soron következő  

nyílt együttes ülését 
 

2017. szeptember 06-án 1400 órától tartja. 
 

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

NAPIRENDI JAVASLAT: 
 

A Képviselő - testület 2017. szeptember 06 -i ülés anyagának véleményezése: 
 

1. Előterjesztés a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. 2017. évi üzleti tervének módosítására. (1. sz. 
képviselő-testületi napirend) GB és VMB is tárgyalja 
Előadó: vezérigazgató 
 

2. Előterjesztés önkormányzati bérlakások szanálásáról és a telek értékesítésére történők 
kijelöléséről. (2. sz. Képviselő testületi napirend)  
Előadó: VgNZrt. vezérigazgató 
 

3. Előterjesztés önkormányzati bérlakás bérleti jogáról történő lemondásért fizetendő pénzbeli 
térítésről (3. sz. képviselő-testületi napirend)  
Előadó: VgNZrt. vezérigazgató  
 

4. Előterjesztés Dr. Székelyné Dr. Bereczki Beáta I. számú háziorvosi körzet ellátó orvosának 
kérelmére. (6. sz. képviselő-testületi napirend)  
Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes  
 

5. Előterjesztés a Bocskai István Múzeum pótelőirányzat iránti kérelmével kapcsolatosan. (7. sz. 
képviselő-testületi napirend)  
Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes  
 

6. Előterjesztés a 0333 hrsz-ú önkormányzati út értékesítéséről. (8. sz. képviselő-testületi 
napirend) GB és VMB is tárgyalja 
Előadó: gazdasági irodavezető 

 
7. Előterjesztés a 2017. évi helyi közösségi közlekedés támogatásának igényléséhez szükséges 

nyilatkozat módosításáról. (9. sz. képviselő-testületi napirend)  
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes  
 

8. Előterjesztés víziközmű vagyon 2018-2032 időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervének 
meghatározására. (10. sz. képviselő-testületi napirend) GB és VMB is tárgyalja 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes  
 

9. Előterjesztés a „Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón” című pályázat 
megvalósításával kapcsolatosan. (11. sz. képviselő-testületi napirend) GB és VMB is tárgyalja 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes  
 

10. Előterjesztés pénzügyi forrás biztosítására – fakivágási keret megemelése céljából. (12. sz. 
képviselő-testületi napirend) GB és VMB is tárgyalja 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes  
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11. Előterjesztés belterületi utak fenntartása keret megemeléséről. (13. sz. képviselő-testületi 
napirend) GB és VMB is tárgyalja 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes  
 

12. Előterjesztés a Duna zugban található közkifolyó megszüntetésére érkezett kérelemről. (14. sz. 
képviselő-testületi napirend) GB és VMB is tárgyalja 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes  
 

Képviselő-testületi napirendben nem szereplő, csak bizottsági anyag: 
 

13. Előterjesztés a Bocskai Sporttelepen lelátó felújításához pénzügyi forrás biztosításáról. 
GB és VMB is tárgyalja 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

 
14. Előterjesztés a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2017. I. félévi 

működéséről. GB és VMB is tárgyalja 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

 
15. Előterjesztés Kovács Máté utca forgalmi rend módosításáról. GB és VMB is tárgyalja 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 

16. Előterjesztés Liget Óvoda tornatermében álmennyezet kivitelezésére. GB és VMB is 
tárgyalja 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

 
17. Előterjesztés az EON által végzett facsonkolási, gallyazási munkákkal kapcsolatos 

kivizsgálásról. csak VMB tárgyalja 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
 

Bejelentések, tájékoztatások 
 
Az előterjesztéseket elektronikusan továbbítjuk. 
 
 
Hajdúszoboszló, 2017. augusztus 31. 
 
 
 
                 Marosi György Csongor           Orosz János 
                            GB elnök sk.                                 VMB elnök sk. 
          


