
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága 

4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 

Telefon: 52/273-584  Fax: 52/557-302             E-mail: polgmhiv@hajduszob.hu 

Ügyiratszám: 15075-1/2017. 

 

M E G H Í V Ó 
 

 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága nyílt ülését 

2017. július 5-én 1345órától  

a Városháza Pávai Vajna Ferenc termében tartja, melyre meghívom. 
 

Napirendi javaslat: 

A képviselő-testület 2017. július 6-i ülés anyagának véleményezése: 

1. Előterjesztés Hajdúszoboszló Turizmusáért Alapítvány kérelmével kapcsolatosan. (3. 

sz. testületi előterjesztés) 

Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 

 

2. Előterjesztés Hajdúszoboszlói Fazekasházért Alapítvány kérelmével kapcsolatosan. (4. 

sz. testületi előterjesztés) 

Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 

 

3. Előterjesztés pályázatból létrejövő fejedelmi kincstár szobrokkal kapcsolatos 

kiegészítésre. (5. sz. testületi előterjesztés) 

Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 

 

4. Előterjesztés román-magyar határon átnyúló pályázat készítésére. (6. sz. testületi 

előterjesztés) 

Előadó: humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 

 

5. Javaslat a 2017. évi költségvetési rendelet módosítására. (7. sz. testületi előterjesztés) 

Előadó: gazdasági irodavezető 

 

6. Javaslat a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítésről szóló önkormányzati 

rendelet újraalkotására. (8. sz. testületi előterjesztés) 

Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 

 

7. Javaslat szociális szolgáltatásokról szóló rendelet módosítására. (9. sz. testületi 

előterjesztés) 

Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes 

 

8. Előterjesztés a Hajdúk Vidékfejlesztési Egyesülete kölcsönének átütemezésére. (10. 

sz. testületi előterjesztés) 

Előadó: gazdasági irodavezető 

 

9. Előterjesztés a Rácz Farkas utca 19. szám alatti telek értékesítésére. (11. sz. testületi 

előterjesztés) 

Előadó: gazdasági irodavezető 

 

10. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulásról optikai kábelhálózatok összekötéséhez. (12. 

sz. testületi előterjesztés) 

Előadó: gazdasági irodavezető 
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11. Előterjesztés a 0498/64 hrsz-ú ingatlan tulajdonjog rendezésére. (13. sz. testületi 

előterjesztés) 

Előadó: gazdasági irodavezető 

 

12. Előterjesztés bérleti szerződés felmondásáról. (14. sz. testületi 

előterjesztés) 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

 

13. Előterjesztés hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 

felmondásával kapcsolatosan. (15. sz. testületi előterjesztés) 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

 

14. Előterjesztés a Zöld város pályázat módosításáról. (16. sz. testületi előterjesztés) 

Előadó: polgármester 

 

15. Előterjesztés a Szent István park felújításáról. (17. sz. testületi előterjesztés) 

Előadó: polgármester 

 

16. Előterjesztés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervének 

módosításáról. (20. sz. testületi előterjesztés) 

Előadó: polgármester 

 

Képviselő-testületi napirendben nem szereplő, csak bizottsági anyag: 

 

17. Előterjesztés forgalomcsillapító küszöb elhelyezéséről 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

 

18. Előterjesztés forgalomtechnikai tükör kihelyezéséről 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

 

19. Előterjesztés vízigömb elnevezésű eszköz közterületen történő kialakításával 

kapcsolatosan 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

 

 

Tájékoztatók, bejelentések 

 

 

 

Hajdúszoboszló, 2017. június 30. 

                                             Marosi György Csongor      

         bizottsági elnök sk. 


