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M E G H Í V Ó 

 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága és Városfejlesztési, 

Mezőgazdasági Bizottsága  

következő nyílt együttes ülését 

 

2016. július 6-án 1340 órától  

 

a Városháza Pávai Vajna Ferenc termében tartja, melyre meghívom. 
 

Napirendi javaslat: 

 

A képviselő-testület 2016. július 7-i ülés anyagának véleményezése: 

1. Előterjesztés a Strandfürdő fejlesztési programjának tervéről. (1. sz. testületi napirend) 

Előadó: vezérigazgató 

 

2. Előterjesztés a járási hivatali és az üzemeltetési megállapodás módosítására. (2. sz. 

testületi napirend) 

Előadó: jegyző 

 

3. Előterjesztés költségvetési intézmények közötti megállapodás jóváhagyására. (6. sz. 

testületi napirend) 

Előadó: gazdasági irodavezető 

 

4. Előterjesztés Gábor Áron utcai ingatlan megvásárlására. (7. sz. testületi napirend) 

Előadó: gazdasági irodavezető 

 

5. Előterjesztés DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. kérelméről. (8. sz. testületi napirend) 

Előadó: gazdasági irodavezető 

 

6. Előterjesztés Hőforrás utcai területek értékesítéséről. (9. sz. testületi napirend) 

Előadó: gazdasági irodavezető 

 

7. Előterjesztés a 2016. évi helyi közösségi közlekedés támogatásának igényléséről. (10. 

sz. testületi napirend) 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

 

8. Előterjesztés autóbusz menetrend módosításával kapcsolatosan. (11. sz. testületi 

napirend) 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

 

9. Előterjesztés a „Fenntartható közlekedésfejlesztés Hajdúszoboszlón” című pályázattal 

kapcsolatosan. (12. sz. testületi napirend) 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
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10. Előterjesztés az adósságkonszolidációban nem 

részesült önkormányzatok részére kiírt pályázattal kapcsolatosan. (13. sz. testületi 

napirend) 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

 

11. Előterjesztés református templom felújításának támogatására. (14. sz. testületi 

napirend) 

Előadó: polgármester 

 

12. Előterjesztés az idegenforgalmi adó 2017. évi mértékével kapcsolatosan. (15. sz. 

testületi napirend) 

Előadó: polgármester 

 

 

Képviselő-testületi napirendben nem szereplő, csak bizottsági anyag: 

13. Előterjesztés az önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz 

kapcsolódó támogatások és központosított előirányzatok elszámolásának vizsgálatáról 

Előadó: belső ellenőr 

 

14. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési 

tervének módosítására 

Előadó: belső ellenőr 

 

15. Előterjesztés útfenntartási munkálatok végzéséről 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

 

16. Előterjesztés sátorgarázsok céljára történő közterület-használat megszüntetésével 

kapcsolatosan 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

 

17. Előterjesztés Szilfákalja forgalmi rend módosításával kapcsolatos kérésről 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

 

18. Előterjesztés kerékpártároló elhelyezésére vonatkozó kérelemről 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

 

19. Előterjesztés költségvetési intézmények közötti megállapodás jóváhagyására 

Előadó: gazdasági irodavezető 

 

20. Neked is Jár Alapítvány kérelme 

Előadó: elnök 

 

 

Tájékoztatók, bejelentések 

 

 

Hajdúszoboszló, 2016. június 30. 

 

 

                         Marosi György Csongor 

         bizottsági elnök sk. 


