
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottsága 

4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 

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

Ügyiratszám: 12332 -1/2015.  
M E G H Í V Ó 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Mezőgazdasági Bizottság ülésére  

 
2015. június 10 - én 9.00 órától  

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

 
NAPIRENDI JAVASLAT: 
 

1. Előterjesztés a településfejlesztési koncepcióhoz készített megalapozó vizsgálatokról és a 
fejlesztések főbb irányairól. (képviselőtestületi 3.sz. napirendi javaslat) 
Előadó: városi főépítész 

 
2. Előterjesztés a településrendezési tervünk K-8 és K-9 jelű módosításához szükséges 

önkormányzati döntésekről. (képviselőtestületi 4.sz. napirendi javaslat) 
Előadó: városi főépítész 

 
3. Javaslat a települési szilárd hulladékról szóló önkormányzati rendelet módosítására. 

(képviselőtestületi 9.sz. napirendi javaslat) 
Előadó: aljegyző – igazgatási irodavezető 

 
4. Előterjesztés ELENA energetikai programban részvételre. (képviselőtestületi 13.sz. 

napirendi javaslat) 
Előadó: jegyző 

 
5. Előterjesztés kötelező közszolgáltatás megszervezésével kapcsolatosan. (képviselőtestületi 

14.sz. napirendi javaslat) 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes - főmérnök 

 
6. Előterjesztés az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések” elnevezésű pályázati 

lehetőséggel kapcsolatosan. (képviselőtestületi 15.sz. napirendi javaslat) 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes - főmérnök 

 
7. Előterjesztés a 2015. évi helyi közösségi közlekedés támogatásának igényléséről. 

(képviselőtestületi 16.sz. napirendi javaslat) 
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes - főmérnök 

 
8. Előterjesztés útfelújítási tervek készítéséről. (képviselőtestületi 17.sz. napirendi javaslat) 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes - főmérnök 
 

9. Tájékoztató multifunkcionális sportcsarnokok (központok) megtekintéséről. 
(képviselőtestületi 19.sz. napirendi javaslat) 
Előadó: aljegyző – igazgatási irodavezető 

 
10. Válasz interpellációkra és kérdésre: a Rákóczi u. 17. sz. alatti társasház 

megközelíthetőségének kérdésében. (képviselőtestületi 23/c.sz. napirendi javaslat) 
Előadó:  gazdasági irodavezető – főkönyvelő 
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Képviselő – testületi napirendben nem szereplő, csak VMB - i anyag: 
 

11. Tájékoztatás közterületi zöldterületek fenntartásával kapcsolatos interpellációra adott 
válasz kivizsgálásáról.  
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes - főmérnök 

 
12. Tájékoztatás a Szent István parkban található kerékpártárolók számával kapcsolatos 

interpellációra adott válasz bizottsági kivizsgálásához.  
Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes - főmérnök 
 

13. Előterjesztés a Bocskai István Múzeum közterület használati kérelméről 
Előadó: főmérnök 

 
14. Előterjesztés önkormányzati helyi utak kátyúzásáról 

Előadó: főmérnök 
 

15. Előterjesztés a Párbeszéd Magyarországért Párt közterület – használati kérelméről 
Előadó: főmérnök 
 

16. Előterjesztés a Cseti – Family Kft kérelméről 
Előadó: főmérnök 
 

17. Előterjesztés ragadozó madárral, papagájjal történő kitelepülés közterület – használati 
kérelméről 
Előadó: főmérnök 
 

18. Előterjesztés reklámtáblák közterületen történő elhelyezésével kapcsolatosan 
Előadó: főmérnök 
 

19. Előterjesztés kedvezményes kuponok osztogatásának közterület – használati kérelméről 
Előadó: főmérnök 
 

20. Előterjesztés Liliom utca – Ibolya utca közötti átjárás biztosításáról 
Előadó: főmérnök 
 

21. Előterjesztés útfenntartási munkálatok végzéséről 
Előadó: főmérnök 
 

22. Előterjesztés intézmények felújítási munkálataival kapcsolatosan 
Előadó: főmérnök 
 

23. Bejelentések, tájékoztatások 
 
Az ülés előterjesztéseit minden bizottsági tagnak elektronikus úton továbbítjuk. Az 1 számú 
előterjesztés mellékleteit link formában küldjük tovább, az anyag terjedelme miatt. A 22 számú 
előterjesztés anyagát későbbi időpontban, végső esetben szóban terjesztjük elő. 
 
Hajdúszoboszló, 2015. június 4. 
         Kállai István 
         VMB elnök sk. 


