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Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 
Enying Város Jegyzője Enying Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 11/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet 8. § (3) bekezdésében megfogalmazott 
kötelezettségének eleget téve összeállította a Képviselő-testület 2011. évi munkatervét. A 
munkaterv a jogszabályok által kötelezően megállapított határidők, a bizottságok éves 
munkaterveinek, „Enying város szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” projekt 
ütemtervének, valamint az aktuális ünnepek, rendezvények, programok figyelembevételével 
készült. Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy a munkatervet az alábbi határozati javaslat 
elfogadásával jóváhagyni szíveskedjenek. 
 
 
Enying, 2011. január 21. 
 

Tisztelettel 
 

Dr. Pintér György 
    polgármester 

 
 
 

H a t á r o z a t i  j a v a s l a t  

 
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Enying Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. évi munkatervét melléklet szerint jóváhagyja. 
 

 

 

Enying Város Polgármestere 

 
8130 Enying, Kossuth u. 26. 

Tel./Fax: 22/372-002 
pmhiv@enying.eu 
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Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
2011. évi munkaterve 

 
 
 
2011. január 26. � 2011. évi költségvetés tervezet megvitatása 
 � Köztisztviselıi teljesítménykövetelmények alapját képezı 

célok elfogadása 
 � Bizottsági elıterjesztések 
  
  
2011. február 23. � Szennyvíz – közbeszerzési dokumentáció elfogadása 

tervezésre 
 � 2011. évi költségvetés tervezet megvitatása 
 � Szirombontogató Óvoda éves beszámolója 
 � Március 15-i ünnepség elıkészítése 
 � Bizottsági elıterjesztések 
  
  
  
2011. február 25. KÖZMEGHALLGATÁS 
17.30 óra � 2011. évi költségvetés 
 � Enying város szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása 
  
  
  
2011. március 30. � Szennyvíz – közbeszerzési dokumentáció elfogadása 

projektmenedzseri szolgáltatásra 
 � Gazdasági program felülvizsgálata/elfogadása 
 � Szervezeti és Mőködési Szabályzat felülvizsgálata 
 � Beszámoló az adóztatásról 
 � Beszámoló a Rendırség 2010. évi munkájáról 
 � Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 

éves beszámolója 
 � Egészségügyi alapellátás 2010. évi tevékenységérıl 

beszámoló 
 � Bizottsági elıterjesztések 
  
  
  
2011. április 27. � Szennyvíz – közbeszerzési dokumentáció elfogadása PR 

feladatok ellátására 
 � Szennyvíz – szerzıdéskötés tervezésre 
 � Beszámoló a környezet állapotáról 
 � EVSE szakosztályainak beszámolója 
 � Központi orvosi ügyelet 2010. évi tevékenységérıl 

beszámoló 
 � Bizottsági elıterjesztések 
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2011. május 25. � Szennyvíz – szerzıdéskötés projektmenedzser 
szolgáltatásra 

 � Tanulócsoportok, óvodai csoportok számának 
meghatározása a 2011/2012. oktatási, nevelési évre 

 � Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatok 2010. évi ellátásáról 

 � Városi Bölcsıde éves beszámolója 
 � Virágos Enyingért, Szép Környezetért versenyfelhívás, 

Bíráló Bizottság felállítása 
 � Bizottsági elıterjesztések 
  
  
2011. június 29. � Szennyvíz – szerzıdéskötés PR feladatok ellátására 
 � Augusztus 20-i ünnepség elıkészítése 
 � Kitüntetési javaslatok augusztus 20-ra 
 � Egyesített Szociális Intézmény éves beszámolója 
 � Bizottsági elıterjesztések 
  
  
2011. július � ÜLÉSSZÜNET 
 � Szennyvíz – közbeszerzési dokumentáció elfogadása 

mérnöki feladatok ellátására 
  
  
2011. augusztus 20. � Kitüntetések átadása 
 � Bad Urach-i delegáció vendégül látása 
  
  
2011. augusztus 31. � Szennyvíz – közbeszerzési dokumentáció elfogadása 

szennyvízcsatorna hálózat kivitelezésére 
 � Szennyvíz – közbeszerzési dokumentáció elfogadása 

szennyvíztisztító telep kivitelezésére 
 � Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához való csatlakozás 
 � Tájékoztató a Rendelıintézet 2010. évi tevékenységérıl 
 � Beszámoló a Mezıföldi Többcélú Kistérségi Társulás éves 

tevékenységérıl, a Társulási Tanácsban végzett 
tevékenységrıl 

 � Bizottsági elıterjesztések 
  
  
2011. szeptember 28. � Szennyvíz – szerzıdéskötés mérnök feladatok ellátására 
 � Beszámoló a 2011. évi költségvetés I. félévi teljesítésérıl 
 � Október 23-i ünnepség elıkészítése 
 � Bizottsági elıterjesztések 
  
  
2011. szeptember 30. KÖZMEGHALLGATÁS 
17.30 óra � Enying város szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása 
  



3/3 

  
2011. október 26. � Szennyvíz – szerzıdéskötés szennyvízcsatorna hálózat 

kivitelezésére 
 � Szennyvíz – szerzıdéskötés szennyvíztisztító telep 

kivitelezésére 
 � Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár éves beszámolója 
 � Karácsonyi városi dekoráció szervezése 
 � Bizottsági elıterjesztések 
  
  
2011. november 30. � Beszámoló a 2011. évi költségvetés III. negyedévi 

teljesítésérıl 
 � 2012. évi belsı ellenırzési terv elfogadása 
 � 2012. évi bérleti díjak megállapítása 
 � 2012. évi haszonbérleti díjak megállapítása 
 � 2012. évben értékesítendı telkek meghatározása 
 � 2012. évben haszonbérbe adandó termıföldek 

meghatározása 
 � Lejáró haszonkölcsön szerzıdések meghosszabbítása 
 � Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójára beérkezett 
pályázatok elbírálása 

 � Arany János Tehetséggondozó Programba való delegálás 
 � Bizottsági elıterjesztések 
  
  
2011. december 14. � 2012. évi költségvetési koncepció elfogadása 
 � Tájékoztató a jegyzı teljesítménykövetelményében foglaltak 

teljesítésérıl 
 � Bizottsági elıterjesztések 
 


