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Szilágyiné Pál Gyöngyi

vá rosfejlesztési i rod avezető

Jegyzőkönyv

Hajdúszobosztó Város Ön kormányzatának

Városfejlesztési és Műszaki Bizottsága 2023.01.24-én 14,@órakor kezdődő üléséről

AZONOSI'IO: Mh, 2 l -0 i/I]02 ÉnVÉNyT!i.z006, l,. 0l. NApJÁról



2

KészÜlt: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Városfejlesztési és Műszaki Bizottsága (továbbiakban:
VMB) 2022. január 24-én 1.4.@ órakor kezdődött nyilvános üléséről

Jelen vannak a csatolt jelenléti Ív szerinti bizottsági tagok: Harsányi lstván, Mester József, Jászay pál,
Kanizsay György Béla

Hajdúszobosz!Ói Polgármesteri Hivatal részéről: Dr, Morvai Gábor jegyző, Szilágyiné Pál Gyöngyi
városfejIesztési irodavezetŐ, Bárdos llona gazdasági irodavezető, Kovács Zoltán kabinet irodavezető_
helYettes, Dr. PÓti Krisztián vagyongazdálkodási referens, Dr. Kálmánné Hunyadi Györgyifőépítész, Kiss
Andrea városfejlesztési ügyintéző

Meghívottak: Jónás Ká lmán képviselő

Jegyzőkönywezető: Kiss And rea

Harsánvi lstván/VMB elnÖk: KÖszÖnti a Bizottság tagjait, a hivatal munkatársait. Az aláírt jelenléti ívalaPján megállaPÍtja, hogy a Városfejlesztési éi vtűszaki Bizottság iioua|oi.tn.n, bizottság)
határozatképes/ az 5 bizottsági tag közül 4 tag jelent meg az ülésen.
ldőkÖzben kiosztásra került Plusz 1 darab előterjesztés az országos Bringapark program 2023. páIyázati
kiírásra tÖrténő pályázat benyújtásáról. Aki elfogadja. *orikiorztáira került"napirend felvéte|ét,
kérem, kézfelemeléssel jelezze:

AVMB (a dÖntéshozatalban 4fővesz részt)4 igen szavazattal (Harsányi lstván, MesterJózsef, Jászay
Pál, KanizsaY GYÖrgy Béla) O ellenszavazat és tartózkodással elfogadta a módosítást.

Aki elfogadja ezzel a módosítással a napirendi pontokat, kérem, kézfelemelésseljelezze:

AVMB (a dÖntéshozatalban 4fővesz részt)4 igen szavazattal (Harsányi lstván, MesterJózsef, Jászay
Pál, KanizsaY GYÖrgY Béla) 0 ellenszavazat és tartózkodással támogatta a napirendi pontok
megtárgyalását.

t l 2023. 11.24.1 vMB határ ozat:

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Műszaki Bizottsága a 2o23. január 24-
i ü!ésének napirendjét a következők szerint határozza meg:

NAPIRENDl PONTOK:

1,. Előterjesztés szelektív hulladékgyűjtő szigetek megszüntetéséről (képviselő_testületi
ülés 2. napirend)

Előteriesztő: Dr. Morvai Gábor jegyző

2. Előterjesztés Önkormányzati ingatlanok haszonbérbeadására (képviselő_testületi ülés
9. napirend)

Előteriesztő: Bárdos llona irodavezető

3. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Hajdúszoboszló helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervér ől szólő 1,4/201,6. (v.
26,) Önkormá nyzati rendelete módosításá ra (képviselő-testületi ülés 11. napirend)

Előteriesztő: Dr, Morvai Gábor jegyző
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4, Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata KépviselŐ-testÜletének

Hajdúszoboszló helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szőló 1412016. (V.

26.) önkormányzati rendelete módosításának kezdeményezésére (képviselŐ-testületi

ülés ].2, napirend)
Előteriesztő: Dr. Morvai Gábor jegyző

5. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata KépviselŐ-testületének az

önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló L8/2Ot9. (Xl. 7,)

önkormányzati rendelete módosítására (képviselő-testületi ülés 13. napirend)

ElQterie.sztő: Dr. Morvai Gábor jegyző

6. Előterjesztés információs digitális kijelző közterületen történő kihelyezésével

ka pcsolatban (képviselő-testületi ülés 15. na pirend)

Előteriesztő: Szilágyiné Pál Gyöngyi irodavezető

7. Előterjesztés az ,,Országos Bringapark Program 2023." pályázati kiírásra történő

pályázat benyújtására
Előteriesztő: Szilágyiné Pál Gyöngyi irodavezető

Napirend megtárRvalása :

L. Etőterjesztés szelektív hu lladékgyűjtő szigete k megszÜ ntetéséről.

Harsánvi lstván/VMB elnök: Előterjesztéshez hivatal részéről van e kiegészítése?

Szilágviné Pál Gvöngvi/városfeilesztési irodavezető: Nincs, köszönöm szépen.

Harsányi lstvqn/VMB elnök: Ez az előterjesztés lényegében a lakók kezdeményezésére készÜlt el.

Bízunk benne, hogy ez közelebb visz a környezet jobb tisztántartásához.

van e kérdése valakinek?

Jónás Kálmán/képviselő: Nem fogom támo§atni a kezdeményezést. A Major utca 23-ban laktam. Ott

nincs hely edényzet elhelyezésre, Ki fogják vinni a hulladékot ugyanoda. Kérem átgondolni! Nem

hiszem, hogy a közös képviselő erről nyilatkozott.

Harsánvi lstván/VMB elnök: Alpolgármester asszony beszélt a közös képviselővel és a lakókkal, Ők

kérték.

Mester JózseflVMB alelnök: Vannak aggályaim, de ők kérték, Várom mí lesz az eredménY látva az

eddigieket, hogy problémás a megszüntetés más helyeken.

Jónés Kálmán/képviselő: Kérem, az irodát keressék meg a közös képviselőt, hogyan fogják megoldani

a szelektív hulladék gyűjtést.

Dr. Morvai Gáborliegvző: Én is azt tapasztaltam, ho8y a szelektív hulladékgyűjtő sziget átalakult

ierakóvá, Egy megoldás van, ha olyan helyen van, ahol esetleg a kamera is rálát, akkor az véget vethet

ennek.
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Harsánvi lstván/VMB elnÖki Támogatnunk kell a kérést úgy gondolom. A Fürdő patika melletti evűjtőa Daru zugba lett áthelYezve amiről már van döntés, de és-még nincs átvezetve. A rendelet tervezet
1,sz, melléklet ]-.8 Pontjában a Szilfákalja ]-8. szám (a Fürdő patika mellett) helyett a Daru zug a helyes.

AmennYiben nincs tÖbb kérdés, hozzászólás, a szavazás következik. Aki támogatja az előterjesztés
hatá rozati javaslatát ezzel a módosítássa l, az kézfeltartássa l jelezze:

A VMB (dÖntéshozatalban 4 fő vesz részt) 4 igen szavazattal (Harsányi István, Mester József, Jászay pál,
KanizsaY GYÖrgY Béla) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést, és a következő
határozatot hozta:

2/2023. (1.24.) VMB határozat:
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Műszaki Bizottsága javasolja, hogy
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fogadja el, a rendeletmódosítás
módosított tervezetét.

Határidő
Felelős

:2023.01,.26.
:VMB elnök

2- Előterjesztés önkormányzati ingattanok haszonbérbeadására.

Harsánvi lstván/vMB elnök: Előterjesztőnek kiegészítése nincs, kérdések, hozzászólások következnek.
Nincsenek hozzászőlások, a szavazás következik. Aki támogatja az előterjesztés határozati javaslatát,
az kézfelta rtássa l jelezze:

AVMB (dÖntéshozatalban 4fővesz részt)4 igen szavazattal (Harsányílstván, MesterJózsef, Jászay pál,
KanizsaY GYÖrgy Béla) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést, és a következő
határozatot hozta:

3/2023. (1.24.) VMB határozat:
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Műszaki Bizottsága iavasolja, hogy
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogassa hogy, Ót év bérteti időre
haszonbérbe meghirdetésre kerüljenek az alábbi szántó, nádas művelési ágú ingatlanok a
feltüntetett licitálási alapár mellett.

Sorszám Hrsz. terület (ha,m2) min, oszt. Ak érték Licitálási alapár
(Ftlév)

1. o99/2 1 8969 2 66,01 250.500
2. 0243|5 5826 2 20,27 100.500

A licitálás során kialakult haszonbérletidíjak a2O23.évre vonatkozzanak, ezt követően a bérletidíj
minden évben megemelkedik a KSH álta] hivatalosan az előző évre közzétett fogyasztói árindex
mértékével.
AmennYiben a szerződés lejárati ideje előtt bérbeadáson kívül más szándéka van a termőföldekkel
az Önkormányzatnak, Úgy az adott gazdasági év végével a Képviselő-testület felmondhassa a
szerződést.

A KéPvise|Ő-testület hatalmazza fel a Polgármestert a szükséges okiratok aláírására.

Határidő :2023.01,.26.
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Felelős :VMB elnök

3. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hajdúszoboszló
helyi építési szabályzatáról és szabályozásitervéről szóJó L4l2016. (V. 26.) önkormányzati

rendelete módosítására.

Harsánvi lstván/VMB elnök: Van-e kiegészítés?

Dr. MorvaiGábor/iegvző: Nincs kiegészítésem, köszönöm. AzMl/Fjelű módosítás már hosszabb ideje
húzódik, a Duna-Dráva cement miatt van rá szükség.

Harsánvi lstván/VMB elnök: Amennyiben nincs
támogatja alpolgármester úr javaslatát, hogy az
kézfeltartássa l jelezze:

kérdés, hozzászólás a szavazás következik. Aki
önkormányzat éljen az elővásárlási jogával az

AVMB (döntéshozatalban 4fővesz részt)4 igen szavazattal(Harsányilstván, MesterJózsel Jászay?ál,
Kanizsay György Béla) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést, és a következő
határozatot hozta:

4/2023. (1.24.) VMB határozat:

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Műszaki Bizottsága javasolja, hogy
Hajdúszobosz!ó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fogadja el Hajdúszoboszló város
83l20t6.(VL 26.) határozattal jóváhagyott településszerkezeti terv 2O22. évi M8F. sz. módosítását az

alábbiak szerint:
(1) Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő testülete Hajdúszoboszló Város
83/2016.(V1.26.) határozattal jóváhagyott Településszerkezeti tervének 2022. évi M8F. sz.

módosítását, a határozat melléklete szerint fogadja el. A településszerkezeti terv rajzi mellékletét
képező telepü!ésszerkezet! tervlap, jelen határozat 1. melléklete (T-l/mod/M8F számú
Telepü lésszerkezeti tervi rész]et) szerint változi k.

(2) A módosítás során a O544l97 és 05a4l98 Hrsz-ú ingatlanok területfelhasználása a"K-Mü" jelű
Mezőgazdasági üzemi különleges felhasználásból ,,Gip" -jelű egyéb lpari gazdasági felhasználásra
változik, azzal a megkötéssel, hogy a szabályozási terven, a nyugati oldalon szomszédos
Mezőgazdasági üzemi terület felöli oldalon és a gazdasági terület északi oldalán, te!ken belüli
v édőzónát szükséges kijelöl ni.

(3)Jóváhagyást követően, aT-tlM7 Településszerkezeti tervlap számozása T-L/M8F -re változik.

Határidő
Felelős

:2023.01,,26.
:VMB elnök

4. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Hajdúszoboszló
helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szőlő t4l2016. (V. 26.) önkormányzati

rendelete módosításának kezdeményezésére.

Harsánvi lstván/VMB eInök: Van-e kiegészítés?

Dr. Morvai Gábor/ieevző: Kiegészítés nincs, de a kérdésekre válaszolok,

AZONOSITO: MH 2 l -0 l/B02 ERVENYES 2006. l 1. 0 l. NAPJATOL
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Harsánvi lstván/VMB elnÖk: Cél, hogy az üdülőterületen ne lehessen munkásszállót építeni.

Dr, Morvai Gábor/iegvzŐ: Az előterjesztés azt célozza fr€g, hogy üdülőterületen ne legyen
munkásszál|Ó. De vannak olyan részek, ahol lehet. Elindul a településképiés a helyi építési rendeletek
felÜlvizsgálata. Szálláshely fogalmába a munkásszálló is beletartozik, így nem ütköznek a HÉSZ_szel,
ezért ezt most rendezni kell.

JÓnás Kálmán/Önkormánvzati képviselŐ: A legnagyobb probléma a Bródy végén lévő munkásszállóval
van, ami minden engedélyt megkapott. Van-e hír az út állapot felméréséről? A Bródy végétől már csak
terepjá róval lehet köz|ekedni.

; Kollégám volt kint
jegyzőkönyv készült. Több építkezés is fog indulni
Szeptemberben lesz ismételt felülvizsgálat.

többszöri egyeztetésen,
vállalták a helyreállítást.ezen a környéken, ők

Jónás Kálmán/önkormánvzati képviselő: A Liget utcáról is volt szó?

1 Utána nézek, de úgy tudom igen.

JÓnás Kálmán/Önkormánvzati képviselő: Van-e olyan rendelet, vagy szabályzás, hogy reggel 8 óra előtt
ne legyen munkavégzés?

Sziláeviné Pál GvÖngvi/városfeilesztési irodavezető: Helyi és központi rendeletek szabáIyozzák a
hétvégi és nyári munkavégzést.

Kanizsav GvÖrgv Béla/VMB tag: Mi arra a garancia, hogy az épület, ami turisztikai célra épült nem
munkásszállóként működik? Tudja-e ezt a rendelet szabályozni?

Dr. Morvai Gábor/iegvzŐ: Legálisan csak úgy lehet, hogy ha kérik a rendeltetésmódosítást. Ha nem
jelentik be, Úgy ellenőrzéssel, vagy bejelentés útján a szálláshely ellenőrzése során tudjuk
megállapítani.

Kanizsav GvÖrgv Béla/VMB tae: Ha egy meglévő szállásadók adják ki munkásszállásra, azt tudja
szabályozni a rendelet?

Dr. Morvai Gábor/iegvző: lgen, szerintem ezt tudja szabályozni a rendelet.

Mester József/VMB alelnök: Mikor lesz meg a rendelet?

Dr, Morvai Gábor/iegvzŐ: Ennek van egy folyamata, körülbelül fél év. HÉsz és településképi
rendeletmódosítás szükséges. .

Mester JÓzsef/VMB alelnÖk: Nincs valamilyen megoldási lehetőség az átmeneti időszakra?

Dr, Kálmánné Hunvadi Gvörgvi/főépítész: Nincs ilyen lehetőség.

Dr. Morvai Gábor/iegvző: Most is van olyan övezet, ahol most sem lehet.

Harsánvi lstván/VMB elnök: Amennyiben nincs több hozzászólás , a szavazáskövetkezik. Akitámogatja
az e lőterjesztés hatá rozati javaslatát, az kézfe lta rtássa l je lezze :

A VMB (dÖntéshozatalban 4 fő vesz részt) 4 igen szavazattal (Harsányi lstván, MesterJózsef, Jászay pál,
KanizsaY GYÖrgY Béla) e|lenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést, és a következő
határozatot hozta:

: ME21-01lB02 ES: 2006.
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5/2023. (t.24.) VMB határozat:

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Műszaki Bizottsága javasolja, hogy
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozza meg a döntést a módosításhoz
szükséges eljárás megindításáról szóló előterjesztés szerint.

Határidő :2023.1,.26.
Felelős : VMB elnök

5. Előterjesztés Hajdúszobosz]ó Város Önkormányzata Képvise!ő-testületének az
önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szőló t8l2019. (Xt. 7.} önkormányzati

rendelete módosítására.

Harsánvi lstván/VMB elnök: Van-e kiegészítés?

Dr. Morvai Gábor/iegvző: lgen, néhány mondatban, köszönöm. Múlt ülésen már volt arról sző, hogy a

HÉsz módosítása több lépcsős, ami rendelettel zárul. Korábban 2-3 hetet csúsztak a módosítások. Ez a

döntés arról szól, hogy a kisebb döntések Polgármesteri hatáskörbe tartozzanak, de az indulás és a
zárása Képviselő-testületnél marad. Cél, hogy ne kelljen éveket várni.

Harsánvi lstván/VMB elnök: Van e kérdés, hozzászólás? Nincsenek, a szavazás következik. Aki
támogatja az előterjesztés határozati javaslatát, az kézfeltartással jelezze:

AVMB (döntéshozatalban 4fővesz részt)4 igen szavazattal(Harsányi lstván, MesterJózsef,Jászay Pál,

Kanizsay György Béla) ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az előterjesztést, és a következő
határozatot hozta:

6/2023. (1.24.) VMB határozat:

Hajdúszobosz]ó Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Műszaki Bizottsága támogatja, hogy
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képvise!ő-testülete fogadja el a SZMSZ módosítást.

Határidő :2023.L.26.
Felelős :VMB elnök

6. Előterjesztés információs digitális kijelző közterületen történő kihelyezésével kapcsolatban.

Harsánvi lstván/VMB elnök; Van-e kiegészítés?

szilágviné pál Gvöngvi/vá rosfeilesztési irodavezető : N incs, köszönö m.

Mester József/VMB alelnök: Nem támogatom, nem jó helyen van, Bevilágítja a Művelődési Központot

és ki is takarja, Keresni kell új helyet, például a régi papírboltnál, piacnál.

Jónás Kálmán/képviselő: Egyetértek képviselőtársam hozzászólásával. Én is a piacot javasolom.

Harsánvi lstván/VMB elnök: Van-e további kérdés, vélemény? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk!

Aki az előterjesztést támogatja, kérem kézfeltartással jelezze.

AZONOSITO; ME 21-0l/B02 ERVtsNYES:200ó, l1.01. NAPJATOL
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A VMB (döntéshozata|ban 4 fő vesz részt) 0 igen, 4 nem szavazatta| (Harsányi lstván, Mester Józsel
Jászay pál, Kanizsay György Béla) és tartózkodás nélkül nem fogadta elaz előterjesztést, és a következő

határozatot hozta:

7/2023. (1.24.} VMB határozat:
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Műszaki Bizottsága nem javasolja,

hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogassa a Szilfákalja 2. sz.

alatti ingatIan előtt lévő hirdetővitrinek fölött, 6 m2 méretű, fém tartószerkezethez rögzített

információs, digitális kijelző elhelyezését.

Határidő
Felelős

:2023.1-.26.

:VMB elnök

7, Előterjesztésaz,,Országos Bringapark Program 2023" pályázati kiírásra történő pályázat
benyújtására.

Sziláeviné Pál Gvönevi/városfeilesztési irodavezető: lsmerteti az előterjesztést.

Harsánvi lstván/VMB elnök: Úgy gondolom, jelen gazdasági helyzetben van jobb helye a pénznek, a

fejlesztés nem hiánypótló.

Jónás Kálmán/képvi§elő: Egyetértek. Ez a mozgás most megoldott, a Multicsarnok megépítése tolódik,

így csoportosítsuk át a pénzt.

Mester József/VMB alelnök: Szerintem sincs szükség két ilyen pályára, szívesebben látnék tan KRESZ

pályát a városban, Ez a pénz máshoz most fontosabb.

Jónás Kálmán/képviselő: Szeretném megkérdezni, hogy van-e információnk a régi pálya helyére

tervezett napelem parkjával a HUNGAROSPA-nak? Oda tudnám elképzelni a javasolt tanpályát.

szilágviné pál Gvöngvi/városfeilesztési irodavezető: Nincs róla információm.

Harsánvi lstván/VMB elnök: amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, követk€+ff€k a szavazás

következik. Aki támogatja az előterjesztés határozatijavaslatát, az kézfeltartással jelezze:

A VMB (döntéshozatalban 4fővesz részt) 0 igen,4 nem szavazattal (Harsányi lstván, MesterJÓzsef,

Jászay pál, Kanizsay György Bé|a) és tartózkodás nélkül nem fogadta el az előterjesztést, és a következő

határozatot hozta:

8/2023. (1.24.} VMB határozat:

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Műszaki Bizottsága nem javasolja,

hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogassa az Aktív
Magyarország Program részeként meghirdetett Országos Bringapark Program 2O23. című felhívásra

Támogatási Kérelem benyújtását min. 100 m nyomvonalú kerékpáros pumpapálya megvalósítása

érdekében.

Határidő :2023.1,.26.

Felelős :VMB elnök

AZoNoSiTo: ME 21 -0 l/B02 RVENYES: 2006.1
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Harsánvi lstván/VMB elnökj_Amennyiben további közérdekű
bezárja. Köszöni mindenkinek az aktív közreműködést.

bejelentés nincs, az ülést 15,4§- kor

k.m.í.

f",.r .,4r_.tfL-1-z....
Kiss Andrea

jkv.vezető

AzoNos ÍTÓ: M E 2 i -o t ls02 -- -- ----ÉtrvÉNy És,-2006.

VMB alelnök
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JELENLÉTl ÍV

a Városfejlesztési és Műszaki Bizottság 2023 január 24-i üléséről

Czeglédi Gyula polgármester

Majoros Petronella alpolgármester

dr. Kovács Gergely alpolgármester

dr. Morvai Gábor jegyző

dr. Sléden Tamás aljegyző

Városfeilesztési. Műszaki Bizottság tagiai:

Harsányi lstván/elnök

Kanizsay György Béla

Mester József

Jászay Pál

veres József

Képvise!ők:

Biro Anita

kocsis Róbert

Jónás kálmán

Marosi György Csongor

Dr. Sóvágó László

Meghívottak:

Szilágyiné Pál Gyöngyi városfejlesztési irodavezető

Dede Erika eü.szoc.irodavezető

Bárdos llona püi.irodavezető

Matyasovszki Dávid kabinetvezető

r. l-
krnt:

4rt



Kovács Zoltán kabinetvezető-helyettes

Dr. Kálmánné Hunyadi Györgvi főépítész

Szabó László ügyintéző

Kiss Andrea ügyintéző

Szabó Angéla pályázati referens

Mártonné Német Enikő ügyintéző

Szabóné Szabó Mária ügyintéző

Dr. Póti Krisztián vagyongazdálkodási referens

Nyéki lstván VGNZRT vezérigazgató

Matyasovszki Mónika

Nagy László

Trabach Norbert

Nagy Attila

Tóth Márta

""í:dí::}a;

-P.- L----1.....7:........,.., í



Haidírszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési és

Műszaki Bizottsága
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.

Telefon: +36 70 489 4633, e-mail: polemhiv@haiduszob.lru

Ü gyiratszá tn: HSZ l 6 42 l 7023
MEGI,IÍVÓ

} I aj dir szo bo szl ó V áro s Önko rmán y zatának V áro sfej l e szté si é s

Műszaki Bizottság ülését

2023 január 24-én 14a0 órától tartja.

Az ülés helyszíne: a VároslrázaPávai-Vajna Ferenc tertne, melyre tisztelettel meghívom.

NAPIRENI)I JAVASLAT:
A Képviselő-testület 2023. január 26.-ai ülés anyagának véleményezése:

l. lJlőterjesztés szelektív hulladékgyűjtő szigetek rnegszüntetéséről (képviselő-testiileti
Lilés 2. napirend)
Előteriesztő; Dr". IVIorvai Gábor jegyző

2. Előteliesztés önkortnányzaíi ingatlanok lraszonbérbeadására (képviselő-testületi tilés
9. napirend)
E]óreg§§4ó Bárclos ilona irodav ezető

3. Előterjesztés iJajdirszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének
F{ajdirszoboszló heli,i építési szabályzatáról és szabáIyozási tervéről szólő l412016.
(V. 26.) önkormán5,zati rendelete módosítására (képviselő-testületi ülés l1. napirend)

Eól9d§§4ő= Dr.Molvai Gábor jegyző

4. Előtel,|esztés tlajdúszoboszló Város Önkormányzata l(épviselő-testületének
}{ajdiiszoboszló helyi építési szabáIyz:,ltáról és szabályozási tervéről szőIő |412016.
(V. 26.) önkornányzati rendelete móclosításának kezdeményezésére (képviselő-
testületi ülés 12. napirend)
,Elótq$g§rló Dr. lvlorvai Gábor jegyző

5, Illőterjesztés Hajdúiszoboszló Város Önkornrányzata Képviselő-testületének az
önkormányzat szetvezeti és műrködési szabá|yz,aíárő| szóló l8l20l9. (XI. 7.)

örTkormárryzati rerrcleiete módosításár,a (képviselő-testtileti ülés 13. napirend)

Elóteryszló Dr. Morvai Gábor .iegyző

6. Előterjesztés iníbrnrációs digitális kijelző köz:területen tijrténő kihelyezéséve1
kapcsolatban (képi iselő-testiileti ülés 1 5. rrapirend)

Elótgd§§zló : Szi lágyiné P á1 Gyöng5,i irod avezető

Bej elentés ck, táj ékoztatá soli.

i,lajdúszobo szlő, 2023 .i anuár 1 9.
Harsányi lstvárr slr.

VMB e]rrök


