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Ügyiratszám: 20488-1/2017.  
M E G H Í V Ó 

 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Városfejlesztési Mezőgazdasági és Gazdasági 

Bizottsága  
soron következő nyílt együttes ülését 

 
2017. november 22-én 1430 órától tartja. 

Az ülések helyszíne a városháza Pávai (emeleti) terme, melyre tisztelettel meghívom. 
NAPIRENDI JAVASLAT: 
A Képviselő - testület 2017. november 23 -i ülés anyagának véleményezése: 
 

1. Előterjesztés a Hősök terén található támfal végleges dekorációjának megoldásáról.(5.sz.képviselő 

testületi napirend) 

Előadó: alpolgármester 

 

2. Előterjesztés 0197/17 hrsz-ú önkormányzati út kisajátításáról .(11.sz.képviselő testületi napirend) 

Előadó: gazdasági irodavezető 

 

3. Előterjesztés Árpád zug tulajdonjog rendezésére .(12.sz.képviselő testületi napirend) 

Előadó: gazdasági irodavezető 

 

4. Előterjesztés Gábor Áron u. 53. szám alatti ingatlan értékesítésére .(13.sz.képviselő testületi 

napirend) 

Előadó: gazdasági irodavezető 

 

5. Előterjesztés Gábor Áron u. 45. szám alatti ingatlan értékesítésére .(14.sz.képviselő testületi 

napirend) 

Előadó: gazdasági irodavezető 

 

6. Előterjesztés Rácz Farkas u. 19. szám alatti telek értékesítésére .(15.sz.képviselő testületi napirend) 

Előadó: gazdasági irodavezető 

 

7. Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás öntözőcső fektetésére .(16.sz.képviselő testületi napirend) 

Előadó: gazdasági irodavezető 

 

8. Előterjesztés termőföldek haszonbérbe adásáról .(17.sz.képviselő testületi napirend) 

Előadó: gazdasági irodavezető 

 

9. Beszámoló a 2017-ben tervezett beruházási, felújítási munkákról. .(18.sz.képviselő testületi 

napirend) 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

 

10. Előterjesztés a 2A jelű ideiglenes helyi menetrendszerinti autóbusz járat működésével kapcsolatosan. 

(19.sz.képviselő testületi napirend) 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

 

11. Előterjesztés a DAHUT Társulási Megállapodással kapcsolatosan. .(20.sz.képviselő testületi 

napirend) 

Előadó: városfejlesztési irodavezető-helyettes 

 

12. Előterjesztés területhasználatra vonatkozó pályázati felhívások kiírásáról. .(22.sz.képviselő testületi 

napirend) 

Előadó: polgármester 

 

 
Képviselő-testületi napirendben nem szereplő, csak bizottsági anyag: 
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13. Tájékoztatás a helyi menetrendszerinti autóbusz – közlekedés 2017.I-III. negyedévi 

működéséről 
  Előadó: városfejlesztési irodavezető – helyettes 

 
14. Előterjesztés információs táblák megszüntetésével kapcsolatosan 

  Előadó: városfejlesztési irodavezető – helyettes 
 

15. Előterjesztés ideiglenes vendéglátó egység céljára történő faház közterületen történő 
létesítéséről 

  Előadó: városfejlesztési irodavezető – helyettes 
 

Bejelentések, tájékoztatások 
 
Az előterjesztéseket elektronikusan továbbítjuk. 
 
Hajdúszoboszló, 2017. november 17. 
 
 
 
 
          Orosz János 
                                    VMB elnök sk. 
          


