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M E G H Í V Ó 
 

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága  

következő nyílt ülését 

 

2016. november 16-án  1345 órától  

 

a Városháza Pávai Vajna Ferenc termében tartja, melyre meghívom. 
 

Napirendi javaslat: 
 

A képviselő-testület 2016. november 17-i ülés anyagának véleményezése: 

 

1. Előterjesztés autóbusz-közlekedés téli menetrend felülvizsgálatával kapcsolatosan. (1. 

sz. testületi előterjesztés) 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

 

2. Előterjesztés a városi turisztikai marketingkeret pótlólagos növelésére. (2. sz. testületi 

előterjesztés) 

Előadó: ügyvezető igazgató 

 

3. Előterjesztés a Család- és Gyermekjóléti Központ átszervezésére. (3. sz. testületi 

előterjesztés) 

Előadó: egészségügyi, szociális irodavezető-helyettes 

 

4. Előterjesztés nyersanyag-normák és intézményi térítési díjak meghatározásáról. (6. sz. 

testületi előterjesztés) 

Előadó: gazdasági irodavezető 

 

5. Előterjesztés intézményi átszervezésre. (7. sz. testületi előterjesztés) 

Előadó: gazdasági irodavezető, humán-közszolgáltatási irodavezető-helyettes 

 

6. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadásához. (8. sz. testületi előterjesztés) 

Előadó: gazdasági irodavezető 

 

7. Előterjesztés önkormányzati ingatlanok értékesítésére. (9. sz. testületi előterjesztés) 

Előadó: gazdasági irodavezető 

 

8. Beszámoló a 2016-ban elvégzett felújítási, beruházási munkákról. (10. sz. testületi 

előterjesztés) 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

 

9. Előterjesztés Luther utcai leállósáv megvalósításával kapcsolatosan. (11. sz. testületi 

előterjesztés) 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 
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10. Előterjesztés I. világháborús hadisírok felújítása pályázatról. (12. sz. testületi 

előterjesztés) 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

 

11. Javaslat a helyi adókról szóló 22/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosítására. 

(13. sz. testületi előterjesztés) 

Előadó: igazgatási irodavezető 

 

Képviselő-testületi napirendben nem szereplő, csak bizottsági anyag: 

 

12. Tájékoztatás a helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés 2016. I-III. negyedéves 

működéséről  

Előadó: Kocsis Tibor EMKK Zrt. közszolgáltatási igazgató 

 

13. Előterjesztés krízis tűzifa vásárlására 

Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes  

 

14. Előterjesztés a bizottság 2016. 11. 16.-i ülésére egyedi/önálló lakóingatlanok 

energetikai rendszerének megújítására, működőképességének helyreállítására, 

korszerűsítésére 

Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes  

 

15. Előterjesztés Gondozási Központ ellátotti vizes blokkjának átalakítására, felújítására 

Előadó: egészségügyi-szociális irodavezető-helyettes  
 

16. Előterjesztés Dózsa György úton digitális sebességmérő készülékek kihelyezéséről 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes  

 

17. Előterjesztés a Galgócz soron sebességcsökkentő bordák elhelyezésével kapcsolatos 

kérelemről 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

 

18. Tájékoztatás a 2016. évi fásításról 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

 

19. Előterjesztés intézmények felújítási munkálataival kapcsolatosan 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

 

 

Tájékoztatók, bejelentések 

 

Hajdúszoboszló, 2016. november 11. 

 

                                             Marosi György Csongor sk. 

         bizottsági elnök  


