
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: 2138-1/2015.  

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

Pénzügyi, Gazdasági Bizottsága és Turisztikai Bizottsága következő, együttes ülésére  
 

2015. február 18 – án (szerda) 1345órától  
 

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

 

Napirendi javaslat: 

A képviselőtestület 2015. február 19 - ei ülésanyagának véleményezése, melyet a VMB a PGB 

és a TB együttesen tárgyal: 

 

1. Előterjesztés a helyi menetrendszerinti autóbusz – közlekedés 2014. évi működéséről szóló 

beszámolóhoz (1.sz. testületi napirend) 

 Előadó: főmérnök 

 

zárt ülés: 

 

2. Előterjesztés a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt 2015. évi üzleti tervéről (4.sz. testületi 

előterjesztés) 

Előadó: vezérigazgató 

 

3. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft 2015. évi üzleti tervéről (5.sz. 

testületi előterjesztés) 

Előadó: ügyvezető 

 

4. Előterjesztés a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt 2015. évi üzleti tervéről (6.sz. testületi 

előterjesztés) 

Előadó: vezérigazgató 

 

nyilvános ülés: 

 

5. Javaslat Hajdúszoboszló Város 2015. évi költségvetésének megállapítására (3.sz. testületi 

napirend) 

 Előadó: polgármester 

 

6. Javaslat a település szilárd hulladékról szóló önkormányzati rendelet újraalkotására (7.sz. 

testületi előterjesztés) 

Előadó: aljegyző – igazgatási irodavezető 

 

7. Előterjesztés Püspökladány – Debrecen vasúti vonalszakasz vasúti pályaszakasz felújításáról 

(9.sz. testületi előterjesztés) 

Előadó: irodavezető - főkönyvelő 

 

Képviselő – testületi napirendben nem szereplő, csak VMB - i anyag: 

 

8. Előterjesztés nemzetközi várostervezési gyakorlat városunkban történő megtartására 

Előadó: jegyző 

 

9. Előterjesztés felfújható ugráló vár közterületen történő üzemeltetésével kapcsolatosan 

Előadó: főmérnök 
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10. Előterjesztés Erobungee trambulin közterületen történő üzemeltetésével kapcsolatosan 

Előadó: főmérnök 

 

11. Előterjesztés Biblia olvasására ösztönző tevékenység közterületen történő folytatásával 

kapcsolatos kérelemről 

Előadó: főmérnök 

 

12. Előterjesztés préselő gép közterületen történő kihelyezésével kapcsolatosan 

Előadó: főmérnök 

 

13. Előterjesztés a nyilvános pályázaton elnyerhető árusító helyek számának és területi 

elhelyezkedésének meghatározására 

Előadó: főmérnök 

 

14. Előterjesztés az un. „vakparkolóban” büféautóból történő árusítással kapcsolatos kérelemről 

Előadó: főmérnök 

 

15. Előterjesztés az Arany János utcán megállási tilalom megszüntetéséről 

Előadó: főmérnök 

 

16. Előterjesztés tehergépjárművek tranzitforgalmának kitiltásáról 

Előadó: főmérnök 

 

17. Előterjesztés Fogthüy utca egy szakaszának kétirányúsításáról  

Előadó: főmérnök 

 

18. A Hajdúszoboszlói Vendéglátók Egyesületének kérelme: beköltségelni (csapadékvíz, áram 

és közművek költségei legyenek benne) 

 

19. Egyebek 

 

Az ülés előterjesztéseit minden bizottsági tagnak elektronikus úton továbbítjuk.  

 

Hajdúszoboszló, 2015. február 11. 

 

 

 

 

 

            Kállai István sk. 

              bizottsági elnök 


