
TARTALOM
2008. évi képviselő-testületi határozatok

1/2008. (I.24.)Cigány  Kisebbségi  Önk.  véleményének  megtárgyalása  az  Esélyegyenlőségi 

Terv és Helyzetelemzés kapcsán

2/2008. (I.24.)Pályázaton való részvétel: Szirombontogató Óvoda épület felújítása

3/2008. (I.24.)„Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés” című tanulmány elfogadása

4/2008. (I.24.)„Esélyegyenlőségi Terv” című tanulmány elfogadása

5/2008. (I.29.)Fejér Megyei Egészségbiztosítási Pénztár 629/2007. sz. fizetési meghagyásának 

tudomásul vétele

6/2008. (I.30.)LIDL áruház létesítésének támogatása zárt

7/2008. (I.30.)2278 hrsz-ú ingatlan értékesítése a LIDL Bt. részére zárt

8/2008. (I.30.)OKS kültag lemondásának tudomásulvétele zárt

9/2008. (I.30.)Tanuló delegálása lengyelországi jutalomkirándulásra zárt

10/2008. (I.30.)Saját halott – Orosz Károly zárt

11/2008. (I.30.)Mezőföldi Helyi Közösség egyesületté alakulása

12/2008. (I.30.)Köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező célok

13/2008. (I.30.)Grósz Istvánné megállapodásának jóváhagyása

14/2008. (I.30.)2008. évi költségvetés – dologi kiadások tervezése

15/2008. (I.30.)2008. évi költségvetés – intézmények nyílászáró cseréje, pályázati  önrészek 

szerepeltetése

16/2008. (I.30.)2008. évi költségvetés – Polgármesteri Hivatal klíma létesítésének kérdése

17/2008. (I.30.)2008.  évi  költségvetés  –  sebességmérő  készülékek  kihelyezésének 

újratárgyalása1

18/2008. (I.30.)2008. évi költségvetés – TFB felkérése fejlesztési rangsor felállítására

19/2008. (I.30.)2008.  évi  költségvetés  –  TB  Ált.  Iskola  parkosítás,  játszótér,  tornaterem 

térelválasztó szerepeltetése a fejlesztések között

20/2008. (I.30.)2008. évi költségvetés – jutalmak és járulékainak kivétele a költségvetésből

21/2008. (I.30.)2008. évi költségvetés – TB Ált. Iskola létszámának csökkentése 2 fővel

22/2008. (I.30.)2008. évi költségvetés – OKS felkérése a Mezőföldi Napraforgóméz Napok 

megrendezése kapcsán

23/2008. (I.30.)2008.  évi  költségvetés  –  TFB és  Szolgáltató  Int.  Felkérése  a  Fejérvíz  Zrt. 

beruházási javaslatai kapcsán

1  Szavazás alapján a határozat nincs elfogadva.
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24/2008. (I.30.)2008. évi költségvetés – óvodai logopédiai óraszám emelése

25/2008. (I.30.)2008.  évi  költségvetés  –  Polgármesteri  Hivatal  létszámának  3  fővel  való 

emelése2

26/2008. (I.30.)2008.  évi  költségvetés  –  Polgármesteri  Hivatal  létszámának  1  fővel  való 

emelése, 2,5 millió Ft összeg biztosítása3 

27/2008. (I.30.)2008. évi költségvetés – Polgármesteri Hivatal létszámát nem emeli

28/2008. (I.30.)TEKI  T05-37/2005.  számú  belterületi  utak  kátyúzása  támogatási 

különbözetről való lemondás

29/2008. (I.30.)Polgármesteri  Hivatal  felkérése a 19 fős szociális  intézmény engedélyeinek 

kiadása kapcsán vizsgálat lefolytatására4

30/2008. (I.30.)Irodahelyiség biztosítása a Fejér M. Katasztrófavédelmi Ig. részére

31/2008. (I.30.)Frank  Miklós  részére  lakás  bérlése,  Fenyő-ingatlan  és  az  önkormányzati 

ingatlanok rendezése

32/2008. (I.30.)2309/1 hrsz-ú közúthoz tartozó árok ráccsal történő lefedését támogatja

33/2008. (I.30.)Integrált fejlesztési stratégiát nem készített

34/2008. (I.30.)Radaros, lézeres sebességmérő berendezéseket nem vásárol

35/2008. (I.30.)TECO-Soft Kft. közműnyilvántartó programját nem kívánja megvásárolni

36/2008. (I.30.)025  hrsz-ú  közúton  lévő  cserjék,  fák  ágainak  metszését  engedélyezi  Kiss 

Norbert Ivó számára

37/2008. (I.30.)Földcsere  megállapodás  kötése  Ember  Ferenc  és  Ember  Orsolyával, 

szennyvízátemelő területszerzése céljából

38/2008. (I.30.)Volt szülőotthon épületében irodahelyiségek és WC-blokk kialakítása5

39/2008. (I.30.)Rendelőintézetben  terület  biztosítása  könyvértékesítéshez  a  Pro-Team  Kht. 

számára

40/2008. (I.30.)UNILEVER Kft. által szervezett „Főzzön Játszóteret!” játékban való részvétel

41/2008. (I.30.)Határozati javaslat módosítása

42/2008. (I.30.)Határozati javaslat módosítása

43/2008. (I.30.)Szabó  Attiláné  vállalkozó  rendelők  kialakítására  vonatkozó  elképzelésének 

támogatása

44/2008. (I.30.)Ingatlanajándékozás  Megyei  Önkormányzat  számára  szakrendelő  létesítése 

céljából

2  Szavazás alapján a határozat nincs elfogadva.
3  Szavazás alapján a határozat nincs elfogadva.
4  Szavazás alapján a határozat nincs elfogadva.
5  Hatályon kívül helyezte a 229/2008. (VI. 25.) sz. határozat.
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45/2008. (I.30.)Védőnői körzet betöltetlen álláshellyé nyilvánítása

46/2008. (I.30.)ESZI alapító okiratának módosítása

47/2008. (I.30.)Kistérségi központi ügyelet 2007. évi beszámolójának elfogadása

48/2008. (II.27.)OKS bizottság kültagjának Rafael Antalt nem választja meg zárt

49/2008. (II.27.)OKS bizottság kültagjának Tolnai Zsuzsannát megválasztja zárt

50/2008. (II.27.)OKS bizottság kültagjának Viplak Tibort nem választja meg zárt

51/2008. (II.27.)Mohai Istvánné munkaviszonyának megszüntetése zárt

52/2008. (II.27.)Mohai Istvánné Arany Katedra Emlékplakettre való felterjesztése6 zárt

53/2008. (II.27.)Csengeri Gyuláné védőnő alkalmazása zárt

54/2008. (II.27.)Szabó Jánosné munkaviszonyának megszüntetése zárt

55/2008. (II.27.)Szavazatszámláló bizottság póttagjának megválasztása (Simon Sándorné)zárt

56/2008. (II.27.)Szavazatszámláló bizottság póttagjának megválasztása (Szeles Józsefné) zárt

57/2008. (II.27.)Ingatlan értékesítése a Lidl Magyarország Bt. számára zárt

58/2008. (II.27.)Barna Nóra lakásbérleti szerződésének felmondása zárt

59/2008. (II.27.)Irodahelyiség biztosítása a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési 

Alapítvány részére

60/2008. (II.27.)Intézmények egy intézménybe történő integrálásának támogatása7

61/2008. (II.27.)BI  Gimnázium  és  a  TB  Ált.  Iskola  és  Vas  G.  Művelődési  Ház  egy 

intézménybe történő integrálásának támogatása8

62/2008. (II.27.)BI  Gimnázium  és  a  TB  Ált.  Iskola  többcélú  közoktatási  intézménnyé 

integrálása

63/2008. (II.27.)Intézmények költségvetésének felülvizsgálata

64/2008. (II.27.)2007. évi alapellátási tevékenységről készült beszámoló elfogadása

65/2008. (II.27.)Vital Plusz Patika nyitvatartási idejének véleményezése

66/2008. (II.27.)Népszavazás lebonyolításához költség biztosítása

67/2008. (II.27.)Építésügyi Hatóság felszereléseihez költség biztosítása

68/2008. (II.27.)Folyószámla hitelszerződés meghosszabbítása

69/2008. (II.27.)Groupama Zrt-vel kötött biztosítási szerződés kiegészítése

70/2008. (II.27.)Enying, Madarász u. 17. sz. ingatlan vonatkozásában jelzálogjog bejegyzése

71/2008. (II.27.)Enyingi 1693/1 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó visszavásárlási jog törlése

72/2008. (II.27.)Polgármester  megbízása,  hogy  peres  ügyben  az  önkormányzat  képviselet 

tárgyában ügyvéddel tárgyaljon

6  Szavazás alapján a határozat nincs elfogadva.
7  Szavazás alapján a határozat nincs elfogadva.
8  Szavazás alapján a határozat nincs elfogadva.
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73/2008. (II.27.)Cinca-Csíkgát  patakon  lévő  gyalogos  híd  helyreállítását  anyagilag  nem 

támogatja

74/2008. (II.27.)Enying, Vár u. 36. sz. alatti ingatlan megvásárlása

75/2008. (II.27.)Városi  Bölcsőde  főzőkonyhájának  átalakításának  építészeti  tervezésével 

Ádám László megbízása

76/2008. (II.27.)„Kistelepülések  településkép  javítása”  pályázat  kapcsán  beruházások 

megvalósítása

77/2008. (II.27.) „Kistelepülések  településkép  javítása”  pályázat  kapcsán  szerződés  kötése 

Norvill Kft-vel, elektromos közműterv elkészítésére

78/2008. (II.27.)2008. évi fejlesztési sorrend

79/2008. (II.27.)Enying, Szabadság tér 5. szám alatti ingatlanra vonatkozó szerződéstervezet 

elfogadása

80/2008. (II.27.)Enying, Szabadság tér 5. szám alatti ingatlanra vonatkozó szerződéstervezet 

4. pontjának pontosítása

81/2008. (II.27.)2754/18 hrsz-ú ingatlan értékesítése Lakatos Renáta részére 9

82/2008. (II.27.)Cigány Kisebbségi Önkormányzat közhasznú foglalkoztatás iránti kérelme

83/2008. (II.27.)2007. IV. negyedévi előirányzat-módosítások elfogadása

84/2008. (II.27.)Enyingi Hírmondó hirdetési díjai

85/2008. (II.27.)„Kistelepülések településkép javítása” pályázat  kapcsán szerződés kötése a 

Kresz-Terv 2000 Kft-vel közlekedésépítési terv elkészítésére

86/2008. (II.27.)„Kistelepülések településkép javítása” pályázat  kapcsán szerződés kötése a 

Kerten Bt-vel kertépítési terv elkészítésére

87/2008. (III.17.)Lidl  Mo.  Bt-vel  kötött  szerződés  mellékletét  képező jelzálogjogot  alapító 

szerződés aláírására felhatalmazás

88/2008. (III.26.)Ingatlan csereszerződés Mikó L.E. 0118/2 hrsz

89/2008. (III.26.)Szennyvízelvezetési szolgalmi jog törlése Mikó L.E.

90/2008. (III.26.)Közlekedési szolgalmi jog biztosítása Mikó L.E. 0118/3, 0118/8 hrsz

91/2008. (III.26.)Hozzájárulás ingatlanvásárláshoz Maczkó T. 1693/1 hrsz

92/2008. (III.26.)Városi Bölcsőde 2007. évi beszámolója

93/2008. (III.26.)Haszonkölcsön szerződés Guruló Bikák Motorsport Klub

94/2008. (III.26.)"Malon árok" K-i oldalának rendbe tétele (Zöld-Szem 04 Kft.)10

95/2008. (III.26.)"Malom árok" K-i oldalának rendbe tétele (Zöld-Szem 04 Kft.)

9  Hatályon kívül helyezte a 297/2008. (VIII.27.) sz. határozat 
10  Hatályon kívül helyezte a 95/2008. (III.26.) sz. határozat
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96/2008. (III.26.)Sárga Iskola bontásáról 2294/4 hrsz

97/2008. (III.26.)Kistérségi orvosi ügyelet elhelyezése

98/2008. (III.26.)Határozatok hatályon kívül helyezése

99/2008. (III.26.)Új utca közművesítése 1690/24 hrsz

100/2008. (III.26.)Visszavásárlási jog törlésének elutasítása 1690/3 hrsz 11

101/2008. (III.26.)"kilenclakásos társasházak" magastetőssé alakítása rendezési tervben

102/2008. (III.26.)Szabadság téri lakótömb részletes szabályozása I. változat

103/2008. (III.26.)Víztelenítési tervezési feladatok Cinca Térségi Vízi Társulat

104/2008. (III.26.)Lakóút meghosszabbítása tárgyalás 2704 hrsz

105/2008. (III.26.)Területarányos telekalakítás 0188/14 hrsz

106/2008. (III.26.)Termőföld haszonbérleti szerződés Mikó L.E.12

107/2008. (III.26.)Pályázat:  bel-  és külterületi,  kiszolgáló és  lakóutak fenntartási,  felújítási 

munkáinak elvégzése13

108/2008. (III.26.)Pályázat: Multifunkcionális földmunkagép beszerzése14

109/2008. (III.26.)Pályázat:  Az enyingi  Bocsor  I.  Gimn.  tető  héjazat  felújítási  munkáinak 

elvégzése

110/2008. (III.26.)Autóbusz-váróhely létesítésének támogatása15

111/2008. (III.26.)"Uradalmi Magtárépület" ismeretterjesztő tábla felállítása

112/2008. (III.26.)Termőföld értékesítése Mikó L.E. 0120/7 hrsz

113/2008. (III.26.)Ingatlan  bérbeadás  mobiltelefon  bázisállomás  létesítéséhez  (Magyar 

Telekom Nyrt.)

114/2008. (III.26.)Felverődő esővíz okozta épületkárok megelőzése

115/2008. (III.26.)Városi lomtalanítás stratégiájának kidolgozása

116/2008. (III.26.)Jelzés a költségvetés formai követelményeiről

117/2008. (III.26.)Jogi képviseletre forrás biztosítása 2.M.143/2007/12.

118/2008. (III.26.)Számla forrásának megjelölése Venturi Kft.

119/2008. (III.26.)ÖNHIKI I. ütem igény benyújtás

120/2008. (III.26.)Határozat módosítása 53/2008. (II. 27.) Védőnő alkalmazásának kezdete

121/2008. (III.26.)Balatonbozsokért Alapítvány támogatása

122/2008. (III.26.)Boróka Alapítvány támogatása

123/2008. (III.26.)Enyingi mentőállomás berendezésének elvi támogatása
11  Hatályon kívül helyezte a 163/2008. (IV. 30.) sz. határozat.
12  Hatályon kívül helyezte a 415/2008. (XII.15.) sz. határozat
13  Hatályon kívül helyezte a 151/2008. (IV. 30.) sz. határozat.
14  Hatályon kívül helyezte a 152/2008. (VI. 30.) sz. határozat.
15  Hatályon kívül helyezte a 241/2008. (VI. 25.) sz. határozat.
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124/2008. (III.26.)Esetkocsi személyzetének elhelyezéséhez támogatás

125/2008. (III.26.)Munkavédelmi átalány díj emelésének elutasítása

126/2008. (III.26.)Biztosítási szerződés módosítása Groupama

127/2008. (III.26.)2009. évi költségcsökkentési javaslat elutasítása

128/2008. (III.26.)"kis" ÁMK elutasítása

129/2008. (III.26.)ESZI kistérség részére való átadásának elutasítása

130/2008. (III.26.)Városi busz megszüntetésének elutasítása

131/2008. (III.26.)Vezető-helyettesi állások megszüntetése16

132/2008. (III.26.)Dologi kiadások csökkentése a telefon költségmegtakarítás 60%-ával

133/2008. (III.26.)Javaslatkérés Műv. Ház és Könyvtár nyitva tartására

134/2008. (III.26.)Könyvtárhasználati szabályzat elfogadása

135/2008. (III.26.)Kihívás Napja nevezés elutasítása

136/2008. (III.26.)OLLÉ Program - műfüves pálya

137/2008. (III.26.)Támogatási kérelem PüB elé utalása

138/2008. (IV.16.)Jelzálogjog áttétel belmajori ingatlanokra (LIDL)

139/2008. (IV.16.)Jelzálogjog áttétel 1400/2, 1400/3 hrsz-ú ingatlanokra (LIDL)

140/2008. (IV. 30.)Pályázati kiírás - védőnői állás

141/2008. (IV. 30.)Pályázati kiírás - ESZI vezető

142/2008. (IV. 30.)Pályázat - a közvilágítás energiatakarékos megoldása HÖF TEKI (Norvill 

Kft.)

143/2008. (IV. 30.)Közvilágítás  energiatakarékos  megoldása  -  műszaki  ellenőrzés 

ajánlatbeszerzés

144/2008. (IV. 30.)Közszolgálati  jogviszony  megszüntetése  közös  megegyezéssel 

áthelyezéssel - Dr. Takács László

145/2008. (IV. 30.)Fejlesztési előirányzatok zárolása

146/2008. (IV. 30.)Fejlesztési bevételek elkülönítése

147/2008. (IV. 30.)ESZI 2007. évi beszámolója

148/2008. (IV. 30.)Megváltó Gyógyszertár ügyeleti ideje

149/2008. (IV. 30.)Ingatlan értékesítése 1413/2 hrsz (Reichardt L. és R-né C. D.)

150/2008. (IV. 30.)Korábbi határozat hatályban tartása (30/2008. (I. 30.))

151/2008. (IV. 30.)Pályázat HÖF TEKI "közvilágítás energiatakarékos megoldása"

152/2008. (IV. 30.)Pályázat HÖF TEKI "bel- és külterületi, kiszolgáló és lakóutak fenntartási, 

felújítási munkái"

16  Hatályon kívül helyezte a 285/2008. (VIII. 15.) sz. határozat.

6

file:///C:/Documents%20and%20Settings/titkarsag1/Asztal/HONLAPRA/152.2008%20\(IV.%2030.\).doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/titkarsag1/Asztal/HONLAPRA/152.2008%20\(IV.%2030.\).doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/titkarsag1/Asztal/HONLAPRA/151.2008%20\(IV.%2030.\).doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/titkarsag1/Asztal/HONLAPRA/150.2008%20\(IV.%2030.\).doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/titkarsag1/Asztal/HONLAPRA/149.2008%20\(IV.%2030.\).doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/titkarsag1/Asztal/HONLAPRA/148.2008%20\(IV.%2030.\).doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/titkarsag1/Asztal/HONLAPRA/147.2008%20\(IV.%2030.\).doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/titkarsag1/Asztal/HONLAPRA/146.2008%20\(IV.%2030.\).doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/titkarsag1/Asztal/HONLAPRA/145.2008%20\(IV.%2030.\).doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/titkarsag1/Asztal/HONLAPRA/144.2008%20\(IV.%2030.\).doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/titkarsag1/Asztal/HONLAPRA/144.2008%20\(IV.%2030.\).doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/titkarsag1/Asztal/HONLAPRA/143.2008%20\(IV.%2030.\).doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/titkarsag1/Asztal/HONLAPRA/143.2008%20\(IV.%2030.\).doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/titkarsag1/Asztal/HONLAPRA/142.2008%20\(IV.%2030.\).doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/titkarsag1/Asztal/HONLAPRA/142.2008%20\(IV.%2030.\).doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/titkarsag1/Asztal/HONLAPRA/141.2008%20\(IV.%2030.\).doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/titkarsag1/Asztal/HONLAPRA/140.2008%20\(IV.%2030.\).doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/titkarsag1/Asztal/HONLAPRA/139.2008%20\(IV.%2016.\).doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/titkarsag1/Asztal/HONLAPRA/138.2008%20\(IV.%2016.\).doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/titkarsag1/Asztal/HONLAPRA/137.2008%20\(III.%2026.\).doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/titkarsag1/Asztal/HONLAPRA/136.2008%20\(III.%2026.\).doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/titkarsag1/Asztal/HONLAPRA/135.2008%20\(III.%2026.\).doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/titkarsag1/Asztal/HONLAPRA/134.2008%20\(III.%2026.\).doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/titkarsag1/Asztal/HONLAPRA/133.2008%20\(III.%2026.\).doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/titkarsag1/Asztal/HONLAPRA/132.2008%20\(III.%2026.\).doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/titkarsag1/Asztal/HONLAPRA/131.2008%20\(III.%2026.\).doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/titkarsag1/Asztal/HONLAPRA/130.2008%20\(III.%2026.\).doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/titkarsag1/Asztal/HONLAPRA/129.2008%20\(III.%2026.\).doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/titkarsag1/Asztal/HONLAPRA/128.2008%20\(III.%2026.\).doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/titkarsag1/Asztal/HONLAPRA/127.2008%20\(III.%2026.\).doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/titkarsag1/Asztal/HONLAPRA/126.2008%20\(III.%2026.\).doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/titkarsag1/Asztal/HONLAPRA/125.2008%20\(III.%2026.\).doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/titkarsag1/Asztal/HONLAPRA/124.2008%20\(III.%2026.\).doc


153/2008. (IV. 30.)Pályázati sorrend HÖF CÉDE

154/2008. (IV. 30.)Pályázat HÖF CÉDE "Enying város kezelésében lévő utak"

155/2008. (IV. 30.)Pályázat HÖF CÉDE "BIG tetőhéjazat felújítása"

156/2008. (IV. 30.)Utcalezárásról malomárok rendbetételére

157/2008. (IV. 30.)Karácsonyi  fénydekorációs  eszközök  beszerzésére  vonatkozó  pályázat 

elutasítása - Noel-lámpaház Kft.

158/2008. (IV. 30.)Lomtalanítási stratégia

159/2008. (IV. 30.)Ingatlan visszavásárlási jog törlése 2658/6 hrsz

160/2008. (IV. 30.)Ingatlan árverésen való részvétel (TRI-BAL 3 Kft.)

161/2008. (IV. 30.)Fejérvíz Zrt. fejlesztési jaaslatainak elutasítása

162/2008. (IV. 30.)Tárgyalás a Fejérvíz Zrt-vel burkolatromlásról

163/2008. (IV. 30.)Ingatlanértékesítéshez  hozzájárulás,  visszavásárlási  jog  törlés  elutasítás 

1690/3 hrsz

164/2008. (IV. 30.)Nézeteltérések rendezése - Guruló Bikák Motoros Egyesület

165/2008. (IV. 30.)Munkacsoport létrehozása határozat végrehajtására

166/2008. (IV. 30.)Intézményi riasztórendszer korszerűsítése

167/2008. (IV. 30.)Polg. Hiv. vírusvédelem

168/2008. (IV. 30.)Riasztórendszerhez telefonvonal fenntartása - Ady E. u. 2.

169/2008. (IV. 30.)Beruházási költségtérítés elutasítása - PRO-TEAM Kht.

170/2008. (IV. 30.)Operációs rendszer licence vásárlás Polg. Hiv.

171/2008. (IV. 30.)Városi Bölcsőde pályázat előkészítése

172/2008. (IV. 30.)Pályázati felhívás - EÁIésG intézményvezető

173/2008. (IV. 30.)Összevont oktatási  intézmény elnevezése17

174/2008. (IV. 30.)Támogatás biztosítása - Tinódi L. S. Református Iskola

175/2008. (IV. 30.)Átmeneti segély fellebbezés elutasítása zárt

176/2008. (V. 14.)"Közvilágítás energiatakarékos megoldása" - műszaki ellenőr Kohl Károly

177/2008. (V. 14.)HÖF TEKI Hiányzó közvilágítási hálózat kiépítése

178/2008. (V. 14.)Városi Bölcsőde fejlesztése - ÁNTSz tárgyalás

179/2008. (V. 14.)Kistérségi iroda térítésmentes használatba adása

180/2008. (V. 27.) Mezőföldi  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Megállapodás  II.  sz. 

módosítása

181/2008. (V. 28.) Mezőföld Helyi Közösség Egyesület megalapítása18

17  Hatályon kívül helyezte a 255/2008. (VI. 25.) sz. határozat.
18   Hatályon kívül helyezte a 290/2008. (VIII.27.) sz. határozat
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182/2008. (V. 28.)KDOP -  Településközpont  rehabilitáció  Enyingen,  a  település  közösségi 

célú megújítása érdekében

183/2008. (V. 28.)KEOP - Enying Város szennyvízcsatorna hálózatának és tisztítótelepének 

megvalósítása

184/2008. (V. 28.)Fogászati körzet számítógép beszerzés

185/2008. (V. 28.)II. sz. háziorvosi körzet feladatellátási szerződés módosítása19

186/2008. (V. 28.)Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás támogatása

187/2008. (V. 28.)intézményi többletbevétel felhasználás - T.B. Ált. Isk. sportnap

188/2008. (V. 28.)Támogatás Városi Polgárőrség részére

189/2008. (V. 28.)Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár 2007. évi beszámolója

190/2008. (V. 28.)Bad Urach küldötteinek fogadása

191/2008. (V. 28.)Látogatás a lengyelországi testvérvárosba, Swierklanyba

192/2008. (V. 28.)"Virágos Enyingért, Szép Környezetért"

193/2008. (V. 28.)"Virágos Enyingért, Szép Környezetért"- bíráló bizottság

194/2008. (V. 28.)Földmérői munkák - AK-OSZT Bt. 2704, 0188/4 hrsz

195/2008. (V. 28.)Madarász  V.  utca  ivóvízvezeték-hálózat  tervezés  -  Fehérvári  Víziterv 

Mérnöki Kft.

196/2008. (V. 28.)Korábbi határozat módosítása - 194/2008. (V. 28.)

197/2008. (V. 28.)Madarász V. utca közvilágítás és kommunális elektromos hálózat kiépítése 

- E.ON DÉDÁSZ Zrt.

198/2008. (V. 28.)Alsótekeres településrész belterületbe csatolásának kezdeményezése

199/2008. (V. 28.)Szelektív hulladékgyűjtő szigetek

200/2008. (V. 28.)Zöldterületi rész értékesítése - Tóth Roland 1020 hrsz

201/2008. (V. 28.)Kossuth u. 29. szám alatti lakásrész - Raffael Józsefné

202/2008. (V. 28.)Ingatlanvételi szándék fenntartása

203/2008. (V. 28.)Együttműködési megállapodás módosításának elutasítása - Tri-bal-3 Kft.

204/2008. (V. 28.)Parkolóhely biztosítása - Szabó Attiláné

205/2008. (V. 28.)Rendezési terv módosítása - LIDL Magyarország Bt.

206/2008. (V. 28.)Szabadság téri lakótömb közlekedés építési terve igazgatási szolgáltatási díj

207/2008. (V. 28.)Élelmezési Szolgáltatási Szerződés módosítása

208/2008. (V. 28.)Török B. Ált. Isk. alkalmazotti létszám csökkentése - zárt

209/2008. (V. 28.)Mihályfi Gábor aljegyző kinevezése – zárt20

19 Hatályon kívül helyezte a 211/2008. (VI. 02) sz. határozat.
20  Hatályon kívül helyezte a 327/2008. (IX.24.) sz. határozat

8

file:///C:/Documents%20and%20Settings/titkarsag1/Asztal/HONLAPRA/209.2008%20\(V.28.\)%20z%C3%A1rt.doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/titkarsag1/Asztal/HONLAPRA/208.2008%20\(V.%2028.\)%20z%C3%A1rt.doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/titkarsag1/Asztal/HONLAPRA/207.2008%20\(V.%2028.\).doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/titkarsag1/Asztal/HONLAPRA/206.2008%20\(V.%2028.\).doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/titkarsag1/Asztal/HONLAPRA/205.2008%20\(V.%2028.\).doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/titkarsag1/Asztal/HONLAPRA/204.2008%20\(V.%2028.\).doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/titkarsag1/Asztal/HONLAPRA/203.2008%20\(V.%2028.\).doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/titkarsag1/Asztal/HONLAPRA/202.2008%20\(V.28.\).doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/titkarsag1/Asztal/HONLAPRA/201.2008%20\(V.28.\).doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/titkarsag1/Asztal/HONLAPRA/200.2008%20\(V.%2028.\).doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/titkarsag1/Asztal/HONLAPRA/199.2008%20\(V.%2028.\).doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/titkarsag1/Asztal/HONLAPRA/198.2008%20\(V.%2028.\).doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/titkarsag1/Asztal/HONLAPRA/197.2008%20\(V.%2028.\).doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/titkarsag1/Asztal/HONLAPRA/197.2008%20\(V.%2028.\).doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/titkarsag1/Asztal/HONLAPRA/196.2008%20\(V.%2028.\).doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/titkarsag1/Asztal/HONLAPRA/195.2008%20\(V.%2028.\).doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/titkarsag1/Asztal/HONLAPRA/195.2008%20\(V.%2028.\).doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/titkarsag1/Asztal/HONLAPRA/194.2008%20\(V.%2028.\).doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/titkarsag1/Asztal/HONLAPRA/193.2008%20\(V.%2028.\).doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/titkarsag1/Asztal/HONLAPRA/192.2008%20\(V.%2028.\).doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/titkarsag1/Asztal/HONLAPRA/191.2008%20\(V.%2028.\).doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/titkarsag1/Asztal/HONLAPRA/190.2008%20\(V.%2028.\).doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/titkarsag1/Asztal/HONLAPRA/189.2008%20\(V.%2028.\).doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/titkarsag1/Asztal/HONLAPRA/188.2008%20\(V.28.\).doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/titkarsag1/Asztal/HONLAPRA/187.2008%20\(V.%2028.\).doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/titkarsag1/Asztal/HONLAPRA/186.2008%20\(V.%2028.\).doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/titkarsag1/Asztal/HONLAPRA/185.2008%20\(V.%2028.\).doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/titkarsag1/Asztal/HONLAPRA/184.2008%20\(V.%2028.\).doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/titkarsag1/Asztal/HONLAPRA/183.2008%20\(V.%2028.\).doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/titkarsag1/Asztal/HONLAPRA/183.2008%20\(V.%2028.\).doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/titkarsag1/Asztal/HONLAPRA/182.2008%20\(V.%2028.\).doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/titkarsag1/Asztal/HONLAPRA/182.2008%20\(V.%2028.\).doc


210/2008. (V. 28.)Lakásfenntartási támogatás, fellebbezés elutasítása zárt

211/2008. (VI. 02.)II. sz. háziorvosi körzet Feladatellátási Szerződés módosítása

212/2008. (VI. 02.)Korábbi határozat módosítása  - 131/2008. (III. 26.)21

213/2008. (VI. 18.)Integrált  oktatási  intézmény  létszámainak  meghatározása  -  közoktatási 

szakértő felkérése

214/2008. (VI. 18.)Többcélú közoktatási intézmény versenytársként való megjelölése

215/2008. (VI. 25.)ESZI pályázat érvénytelenné nyilvánítása, új kiírása zárt

216/2008. (VI. 25.)ESZI megbízott intézményvezető zárt22

217/2008. (VI. 25.)Technikai határozat - módosító javaslat elutasítása zárt

218/2008. (VI. 25.)Munkaügy perben ítélet tudomásulvétele zárt

219/2008. (VI. 25.)Játékkaszinó üzemeltetésére koncessziós pályázat

220/2008. (VI. 25.)TÖOSZ tagdíj pályázati önrészként

221/2008. (VI. 25.)Alapító okirat módosítása - Polgármesteri Hivatal

222/2008. (VI. 25.)Alapító okirat módosítása - Városi Bölcsőde

223/2008. (VI. 25.)Alapító okirat módosítása - Szolgáltató Intézmény

224/2008. (VI. 25.)Alapító okirat módosítása - ESZI

225/2008. (VI. 25.)Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

226/2008. (VI. 25.)Visszavásárlási jog törlése - 2754/26 hrsz CBA

227/2008. (VI. 25.)Gyógytornász rendelés kezdeményezése

228/2008. (VI. 25.)Technikai határozat -  határidő megállapítása

229/2008. (VI. 25.)Volt szülőotthon felújítása

230/2008. (VI. 25.)Technikai határozat - módosító javaslat elfogadása

231/2008. (VI. 25.)Technikai határozat - határidő megállapítása

232/2008. (VI. 25.)Erzsébet ligeti iskola hasznosítása

233/2008. (VI. 25.)Ingatlan tulajdonviszony rendezés - Mezőszöv 1507/110 hrsz

234/2008. (VI. 25.)Járdaszakasz helyreállítása - Bbozsok

235/2008. (VI. 25.)Visszavásárlási jog törlése - 0108/4 hrsz

236/2008. (VI. 25.)Madarász V. utca földgázelosztó vezetékhálózat - E.ON DDGÁZ

237/2008. (VI. 25.)Forgalomlassító középszigetek

238/2008. (VI. 25.)Technikai határozat - módosító javaslat elutasítása

239/2008. (VI. 25.)Városi Bölcsöde főzőkonyha átalakítása

240/2008. (VI. 25.)Nyílt rendszerű komposztáló telep létesítése - Multi Grade Kft.

21  Hatályon kívül helyezte a 286/2008. (VIII. 15.) sz. határozat.
22  Módosította a 272/2008. (VII. 23.) sz. határozat.
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241/2008. (VI. 25.)OMSZ KdR Mentőszervezet autóbusz váróhely létesítés

242/2008. (VI. 25.)Beépítési  kötelezettség,  elidegenítési  és terhelési  tilalom,  visszavásárlási 

jog törlése - 1693/1 hrsz

243/2008. (VI. 25.)2007. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról és felhasználásáról23

244/2008. (VI. 25.)Akadálymentesítés - Török B. Ált. Isk.

245/2008. (VI. 25.)Akadálymentesítéshez többletbevétel felhasználás - Török B. Ált. Isk.

246/2008. (VI. 25.)Közigazgatási bírságra többletbevétel felhasználás - Szolg. Int.

247/2008. (VI. 25.)Orvosi ügyelet 1 fővel történő működtetésének elutasítása

248/2008. (VI. 25.)Orvosi ügyelet díjfelszámolás elutasítása

249/2008. (VI. 25.)Előirányzat átcsoportosítás - ESZI

250/2008. (VI. 25.)HÖF TEKI pályázat módosítása - járulékos költségek - közvil. korsz.

251/2008. (VI. 25.)Bocsor I. Gimnázium megbízott intézményvezető24

252/2008. (VI. 25.)Török B. Ált. Isk. megbízott intézményvezető25

253/2008. (VI. 25.)Technikai határozat - módosító javaslat elfogadása

254/2008. (VI. 25.)Technikai határozat - módosító javaslat elfogadása

255/2008. (VI. 25.)Új többcélú közoktatási intézmény hivatalos elnevezése

256/2008. (VI. 25.)Megszüntető okirat - Bocsor István Gimnázium

257/2008. (VI. 25.)Megszüntető okirat - Török Bálint Általános Iskola

258/2008. (VI. 25.)Alapító okirat - Herceg Batthyány Fülöp Gimn. és Ált. Isk.

259/2008. (VI. 25.)Alapító okirat módosítása - Vas G. Műv. Ház és Könyvtár

260/2008. (VI. 25.)Alapító okirat módosítása - Szirombontogató Óvoda

261/2008. (VI. 25.)Alapító okirat módosítása - Török B. Ált. Isk.

262/2008. (VI. 25.)Alapító okirat módosítása - Bocsor I. Gimnázium

263/2008. (VI. 25.)Szirombontogató Óvoda csoportlétszám meghatározása

264/2008. (VII. 23.)Védőnői álláspályázat eredménytelenné nyilvánítása zárt

265/2008. (VII. 23.)Technikai határzat - módosító javaslat elfogadása zárt

266/2008. (VII. 23.)védőnői adminisztrátori álláspályázat kiírása zárt

267/2008. (VII. 23.)Technikai határozat - módosító javaslat elfogadása zárt

268/2008. (VII. 23.)HÖF CÉDE pályázat forrásösszetétel módosítása - BIG tetőfelújítás

269/2008. (VII. 23.)Bocsor I. Gimn. tetőfelújítás árajánlat bekérése

270/2008. (VII. 23.)Beázás megszüntetése  -  Batthyány kastély,  Török B. Ált.  Isk.  -  Kasza 

Sándor

23  Hatályon kívül helyezte a 303/2008. (VIII.27.) sz. határozat
24  Módosította a 271/2008. (VII. 23.) sz. határozat.
25  Módosította a 271/2008. (VII. 23.) sz. határozat.
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271/2008. (VII. 23.)Testületi határozatok módosítása - 251-252/2008. (VI. 25.)

272/2008. (VII. 23.)Testületi határozat módosítása - 216/2008. (VI. 25.)

273/2008. (VII. 23.)Technikai határozat - módosító javaslat elfogadása

274/2008. (VII. 23.)Oktatási  intézményvezetői  álláspályázat  eredménytelenné  nyilvánítása, 

megbízott vezető megbízása, illetmény zárt

275/2008. (VII. 23.)Közoktatási szakértői javaslat elfogadása

276/2008. (VII. 23.)Határozat kiegészítése - 274/2008. (VII. 23.) mb. vezetői illetmény zárt

277/2008. (VIII. 15.)Bocsor I. Gimn. tetőfelújítás vállalkozó kiválasztása - Varga József

278/2008. (VIII. 15.)Autóbuszöböl-pár tervezői költségvetés - KRESZ TERV

279/2008. (VIII. 15.)Autóbuszöböl-pár építése a 64. főút enyingi átkelési szakaszán pályázat 

elkészítése

280/2008. (VIII. 15.)Közvilágítási Szolgáltatási Szerződés módosítás - E.ON

281/2008. (VIII. 15.)Herceg Batthyány Fülöp Gimn. és Ált. Isk. csoportszámai

282/2008. (VIII. 15.)Herceg Batthyány Fülöp Gimn. és Ált. Isk. közalkalmazotti létszámkeret

283/2008. (VIII. 15.)Technikai határozat - módosító javaslat elfogadása

284/2008. (VIII. 15.)Herceg Batthyány Fülöp Gimn. és Ált. Isk. vezetők kötelező óraszáma

285/2008. (VIII. 15.)Határozat hatályon kívül helyezése - 131/2008. (III. 26.)

286/2008. (VIII. 15.)Határozat hatályon kívül helyezése - 212/2008. (VI. 02.)

287/2008. (VIII. 15.)Herceg  Batthyány  Fülöp  Gimn.  és  Ált.  Isk.  mb.  vezetőjének  vezetői 

pótléka

288/2008. (VIII. 15.)Egyszeri kereset-kiegészítéshez kapcsolódó támogatás visszafizetése

289/2008. (VIII. 15.)Elidegenítési és terhelési tilalom törlése - Dr. Tichy Lászlóné 1466/2/A/1 

hrsz.

290/2008. (VIII. 27.)Mezőföldi Helyi Közösség Egyesület megalapítása

291/2008. (VIII. 27.)Polgármesteri Hivatal ügyrendjének módosítása

292/2008. (VIII. 27.)Határozati javaslat módosítása – Eurocable Kft. kérelme

293/2008. (VIII. 27.)Kongsberg Interior Systems Kft. beruházásával kapcsolatos intézkedések

294/2008. (VIII. 27.)Földcsere  kezdeményezése  Mikó  Liane  Edith  –  2704  hrsz-ú  ingatlan 

tekintetében

295/2008. (VIII. 27.)Rózsa András kérelme az enyingi 0118/5 hrsz-ú ingatlan közművesítése 

kapcsán

296/2008. (VIII. 27.)Enying 0183/9 hrsz-ú ingatlan értékesítése

297/2008. (VIII. 27.)Enying 2754/10 hrsz-ú ingatlan értékesítése

298/2008. (VIII. 27.)Enying 2754/42 hrsz-ú ingatlan aszfalt burkolattal való ellátása
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299/2008. (VIII. 27.)Ajándékozási  szerződés  kötése  az  Enying  1947/3  hrsz.ú  ingatlan 

tekintetében

300/2008. (VIII. 27.)Enying, Szabadság tér 10. sz. ingatlan értékesítésének kérdése

301/2008. (VIII. 27.)Eurocable Kft. kérelmének elutasítása

302/2008. (VIII. 27.)2008. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadása

303/2008. (VIII. 27.)2007. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról és felhasználásáról

304/2008. (VIII. 27.)Határozati javaslat módosítása – mentőállomás támogatása

305/2008. (VIII. 27.)Mentőállomás támogatása

306/2008. (VIII. 27.)Központi Ügyelet szolgáltatási díjának csökkentésére irányuló javaslat

307/2008. (VIII. 27.)Szolgáltató Intézmény SZMSZ-ének módosítása

308/2008. (VIII. 27.)Cinca Térségi Vízi Társulattal megkötött tervezési szerződés módosítása

309/2008. (VIII. 27.)Szirombontogató Óvoda beszámolójának elfogadása

310/2008. (VIII. 27.)Pályázat kiírása – iskolavezető

311/2008. (VIII. 27.)Herceg  Batthyány  F.  Gimn.  és  Ált.  Iskola  alapdokumentumainak 

elkészítésére felkérés

312/2008. (VIII. 27.)Herceg  Batthyány  F.  Gimn.  és  Ált.  Iskola  pedagógiai  programjának 

véleményezésére szakértő megbízása

313/2008. (VIII. 27.)287/2008.  (VIII.15.)  sz.  határozat  hatályon  kívül  helyezésének 

elutasítása

314/2008. (VIII. 27.)Oktatási intézményvezető vezetői pótléka

315/2008. (VIII. 27.)Feladatmegosztási Megállapodás elfogadása – EVSZI és H.B.F Gimn. és 

Ált. Iskola

316/2008. (VIII. 27.) 2008. évi költségvetési rendelet módosításának előkészítésére felkérés

317/2008. (VIII. 27.)Pályázat kiírása – aljegyző zárt

318/2008. (VIII. 27.)Védőnői adminisztrátori pályázat eredménytelenné nyilvánítása zárt

319/2008. (VIII. 27.)Pályázat kiírása – védőnő zárt

320/2008. (VIII. 27.)Határozat kiegészítése – Simon András zárt

321/2008. (VIII. 27.)Arany János Tehetséggondozó program – Simon András zárt

322/2008. (IX. 12.)Pályázat  -  autóbuszöböl-pár  építése  a  64.  sz.  főút  enyingi  belterületi 

átkelési szakaszán
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323/2008. (IX. 24.)Behajthatatlan követelések törlése - zárt

324/2008. (IX. 24.)Védőnő kinevezése - Sallai Judit - zárt

325/2008. (IX. 24.)ESZI intézményvezetői pályázat eredménytelenné nyilvánítása - zárt

326/2008. (IX. 24.)ESZI intézményvezetői álláspályázat későbbi kiírása - zárt

327/2008. (IX. 24.)Aljegyző kinevezése - zárt

328/2008. (IX. 24.)Temetési segély fellebbezés elutasítása - zárt

329/2008. (IX. 24.)Pályázat  forrásösszetétel  módosítása  -  KEOP-1.2.0./1F-2008-0148 

szennyvíz

330/2008. (IX. 24.)Technikai határozat - módosító javaslat elutasítása

331/2008. (IX. 24.)Polgármesteri Hivatal létszámának csökkentése

332/2008. (IX. 24.)Lakossági kérelem - út szilárd burkolattal való ellátása 2658/5 hrsz

333/2008. (IX. 24.)Önkormányzati ingatlan fogalomképtelenné nyilvánítása - 1497/7 hrsz

334/2008. (IX. 24.)Önkormányzati ingatlan kikiáltási árának meghatározása 2290 hrsz26

335/2008. (IX. 24.)Önkormányzati ingatlan további hasznosítása - 86/2 hrsz.

336/2008. (IX. 24.)Önkormányzati tulajdonon eszközölt ráfordítások beszámítása bérleti díjba 

- 86/2 hrsz

337/2008. (IX. 24.)a közterület-használat  helyi  szabályozásáról  szóló rendelet  módosítására 

felkérés

338/2008. (IX. 24.)Szabálytalan  ráépítés  rendezése  érdekében  ingatlanértékesítés  -  2658/8 

hrsz

339/2008. (IX. 24.)Lakossági kérelem - közlekedés biztonságának javítása érdekében

340/2008. (IX. 24.)Lakossági kérelem - életkörülmények javítása érdekében

341/2008. (IX. 24.)Szolgalmi  megállapodás  csapadékvíz-elvezető  árok  létesítésére  0150/3, 

0150/6

342/2008. (IX. 24.)Előirányzat átcsoportosítás Városi Könyvtár

343/2008. (IX. 24.)pályázat  -  "e-Public"  EP-2008.2.1  Digitális  iroda  kialakításának 

támogatása

344/2008. (IX. 24.)Feladatmegosztási Megállapodás EVSZI-VGMHK

345/2008. (IX. 24.)Feladatmegosztási Megállapodás EVSZI-VB

346/2008. (IX. 24.)Előirányzat felszabadítás - EVSZI bozótvágó

347/2008. (IX. 24.)Előirányzat átcsoportosítás - műfüves pályáról szennyvízleürítő védőgát és 

tisztítás

26  Hatályon kívül helyezte a 435/2008. (XII.15.) sz. határozat
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348/2008. (IX. 24.)Előirányzat  átcsoportosítás  -  útfelújításról  szennyvízleürítő  védőgát  és 

tisztítás

349/2008. (IX. 24.)Előirányzat  átcsoportosítás  -  céltartalékból  szennyvízleürítő  védőgát  és 

tisztítás

350/2008. (IX. 24.)Pótelőirányzat - Bad urachi delegáció vendégül látása

351/2008. (IX. 24.)Csatlakozás  Bursa  Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázathoz

352/2008. (XI. 05.) Enying  város  csapadékvíz-elvezetése  vízjogi  létesítési  engedélyezési 

terv módosítása

353/2008. (XI. 05.) Városkörnyéki Koordinációs Bizottság tagság megerősítése

354/2008. (XI. 05.) Előirányzat felszabadítása, átcsoportosítása - Polg. Hiv. irattár

355/2008. (XI. 05.) Észlelőkút használata, üzemeltetése - KdKVI

356/2008. (XI. 05.) Kossuth  u.  22.  sz.  irodaépület  tetőfelújítási  munkái  +  parkoló 

kialakítása

357/2008. (XI. 05.) Helyiségbérleti  szerződés  módosítása  -  Szabó  Kereskedelmi  Kft. 

(1400/3 hrsz)

358/2008. (XI. 05.) Pályázati felhívás helyiség bérbeadására - 1400/3 hrsz egy része

359/2008. (XI. 05.) Pályázati  felhívás  helyiség  bérbeadására  -  büfé-  és  raktárhelyiség 

1474/58 hrsz

360/2008. (XI. 05.) Ingatlan bérlemény földgáz közüzemi díj költségmegosztása - Ady E. 

u. 2.

361/2008. (XI. 05.) Ráfordítások beszámítása lakbérhátralékba - özv. Králl Károlyné

362/2008. (XI. 05.) Ingatlancsere elképzelés elutasítása - Fodor József

363/2008. (XI. 05.) Törvényességi észrevétel részleges elfogadása - a közterület-használat 

helyi szabályozásáról szóló rendeletről

364/2008. (XI. 05.) Pótelőirányzat  biztosítása - védőnői szolgálat  számítógép és szoftver 

beszerzés

365/2008. (XI. 05.) Városunkért  Közalapítvány  Felügyelő  Bizottság  tagjának  felkérés  - 

Deák Jánosné - zárt

366/2008. (XI. 05.) Városunkért  Közalapítvány  Felügyelő  Bizottság  tagjának  felkérés  - 

Székely Ferencné - zárt

367/2008. (XI. 05.) Városunkért  Közalapítvány  Felügyelő  Bizottság  tagjává  felkérés  - 

Gablini Lászlóné - zárt

368/2008. (XI. 05.) Városunkért Közalapítvány alapító okiratának módosítása - zárt
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369/2008. (XI. 05.) Peres eljárásban fellebbezés - Dr. Hegyi Katalin kontra EVÖ - zárt

370/2008. (XI. 13.) Peres  eljárásban  ügyvéd  megbízása  másodfokú  képviseletre  -  Dr. 

Hegyi Katalin kontra EVÖ - zárt

371/2008. (XI. 13.) Szennyvízelvezetés  lakóegységre  jutó  érdekeltségi  hozzájárulás  (egy 

összegű befiz.)27

372/2008. (XI. 13.) technikai határozat - 371/2008. (XI. 13.) sz. határozat módosítása

373/2008. (XII. 03.) Hagyatéki felajánlás elfogadása ESZI részére (018/10 hrsz)

374/2008. (XII. 03.) 2008. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámoló

375/2008. (XII. 03.) Technikai  határozat   -  2009.  évi  költségvetési  rendelettervezet 

módosítása - jubileumi jutalmak, és jutalmak

376/2008. (XII. 03.) Technikai  határozat  -  2009.  évi  költségvetési  rendelettervezet 

módosítása - dologi kiadások

377/2008. (XII. 03.) Technikai  határozat  -  2009.  évi  költségvetési  rendelettervezet 

módosítása - bizottsági keretek

378/2008. (XII. 03.) Technikai  határozat  -  2009.  évi  költségvetési  rendelettervezet 

módosítása - alapítványi támogatások

379/2008. (XII. 03.) Technikai  határozat  -  2009.  évi  költségvetési  rendelettervezet 

módosítása - munkaruha, ruházati költségtérítés

380/2008. (XII. 03.) Technikai  határozat  -  2009.  évi  költségvetési  rendelettervezet 

módosítása - lengyel külkapcsolatok

381/2008. (XII. 03.) Technikai  határozat  -  2009.  évi  költségvetési  rendelettervezet 

módosítása - járdaépítés

382/2008. (XII. 03.) Technikai  határozat  -  2009.  évi  költségvetési  rendelettervezet 

módosítása - előre nem látható kiadásokra képzett általános tartalék

383/2008. (XII. 03.) Technikai  határozat  -  2009.  évi  költségvetési  rendelettervezet 

módosítása - közterület-felügyelő

384/2008. (XII. 03.) Technikai  határozat  -  2009.  évi  költségvetési  rendelettervezet 

módosítása - létszámadatok

385/2008. (XII. 03.) 2009. évi költségvetésről szóló koncepció

386/2008. (XII. 03.) Ollé Program csatlakozási nyilatkozat

387/2008. (XII. 03.) Polgármesteri Hivatal ügyrendjének módosítása

388/2008. (XII. 03.) Ingatlanok rendben tartásának elutasítása (2258/1 és 2258/3 hrsz)

389/2008. (XII. 03.) Üzemeltetési Szerződés DRV Zrt.

27  Kiegészítette a 372/2008. (XI. 13.) számú határozat.
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390/2008. (XII. 03.) Ingatlan csereajánlat elutasítása (2258/1, 2258/3 hrsz - Enyingi Agrár 

Rt.)

391/2008. (XII. 03.) Mezőföldi  Többcélú  Kistérségi  Társulás  szívességi  használati 

szerződés

392/2008. (XII. 03.) Határozat végrehajtási idejének módosítása - 229/2008. (VI. 25.)

393/2008. (XII. 03.) Malom árok menti pihenőpark közvilágítással való ellátása

394/2008. (XII. 03.) Technikai  határozat  -  módosító  javaslat  elutasítása  -  Zalka  M.  u. 

fekvőrendőr

395/2008. (XII. 03.) Technikai  határozat  -  módosító  javaslat  elutasítása  -  Zalka  M.  u. 

fekvőrendőr

396/2008. (XII. 03.) Zalka M. u. fekvőrendőr fenntartása igényfelmérés elutasítása

397/2008. (XII. 03.) Ajánlat közterületsáv rendbetételére - 89/2 hrsz

398/2008. (XII. 03.) Ingatlan 64. sz. főúttal közvetlen kapcsolat elutasítása - 2754/38 hrsz

399/2008. (XII. 03.) Erzsébet  ligeti  iskola  helyiségének  bérbeadása,  pályázati  eljárás 

lefolytatása

400/2008. (XII. 03.) Erzsébet ligeti iskola közüzemi díjainak megosztása

401/2008. (XII. 03.) Határozat módosítása - 137.2008. (III. 28.)

402/2008. (XII. 03.) Fejlesztési elképzelések elvi támogatása - Kabókapuszta és Környéke 

Lakosságért Alapítvány

403/2008. (XII. 03.) Fejlesztési elképzelés elvi támogatása - Horváth Edit

404/2008. (XII. 03.) Szemétszállítási díjra vonatkozó ajánlat elutasítása - Zöldfok Zrt.

405/2008. (XII. 03.) Előirányzat  felszabadítása -  Vas G. Műv. Ház és Könyvtár  - online 

katalógus

406/2008. (XII. 03.) Városi orvosi ügyelet elutasítása

407/2008. (XII. 03.) Dr. László Judit kérelmének támogatása

408/2008. (XII. 09.) Megállapodás  -  belterületi  csapadékvíz  Cinca-patakba  történő 

bevezetése

409/2008. (XII. 09.) Szolgalmi jog alapítása - belterületi csapadékvíz Cinca-patakba történő 

bevezetése

410/2008. (XII. 15.) Kistérségi központi orvosi ügyelettel kapcsolatos döntés

411/2008. (XII. 15.) Címerhasználati engedély az Enyingi Rendőrőrs számára

412/2008. (XII. 15.) Fejér M. Kereskedelmi és Iparkamara gazdaságélénkítési programjával 

kapcsolatos véleményezés visszautalása a bizottságok számára

413/2008. (XII. 15.) Enying Város környezeti állapotáról szóló beszámoló elfogadása
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414/2008. (XII. 15.) Batthyányi  kastély  szennyvíz  aknáinak  feltárására,  rendbetételére 

megbízás

415/2008. (XII. 15.) Kd.  Reg.  Közigazgatási  Hivatal  02/856/2008.  számú  törvényességi 

felhívásának elfogadása

416/2008. (XII. 15.) Kd. Reg. Közigazgatási Hivatal 02/852/2008. és 02/853/2008. számú 

törvényességi felhívásainak elfogadása

417/2008. (XII. 15.) Önkormányzati  tulajdonú nem lakáscélú helyiségek 2009. évi bérleti 

díjának megállapítása

418/2008. (XII. 15.) Önkormányzati  tulajdonú  garázsok  2009.  évi  bérleti  díjának 

megállapítása

419/2008. (XII. 15.) 2009. évi haszonbérleti díjak megállapítása

420/2008. (XII. 15.) Önkormányzati  tulajdonú  külterületi,  gyep  művelési  ágú  ingatlanok 

2009. évi bérleti díjának megállapítása

421/2008. (XII. 15.) Bérbe adható önkormányzati tulajdonú termőföldek listája

422/2008. (XII. 15.) Marton Lajossal kötött bérleti szerződés meghosszabbítása, 2009. évi 

bérleti díj megállapítása

423/2008. (XII. 15.) A Zöld-Szem 04 Kft-vel  kötött  bérleti  szerződés  meghosszabbítása, 

2009. évi bérleti díj megállapítása

424/2008. (XII. 15.) A  0194/6,0196/2,0199,0242/3,0242/4  hrsz-ú  ingatlanok  2009.  évi 

bérleti díjának megállapítása 

425/2008. (XII. 15.) Értékesíteni kívánt önkormányzati tulajdonú építési telkek listája

426/2008. (XII. 15.) Haszonkölcsön szerződés kötése Nagy Istvánnal

427/2008. (XII. 15.) Haszonkölcsön szerződés kötése Reinke Martinnal

428/2008. (XII. 15.) Haszonkölcsön szerződés kötése Szabó Tiborral

429/2008. (XII. 15.) Haszonkölcsön szerződés kötése Till Balázzsal

430/2008. (XII. 15.) Haszonkölcsön szerződés kötése Tóth Dezsővel

431/2008. (XII. 15.) Multi Grade Kft. meghívása TFB ülésre

432/2008. (XII. 15.) Parkolóhelyek kialakításához tulajdonosi hozzájárulás adása a Magyar 

és Társa Kft. számára28

433/2008. (XII. 15.) Hozzájárulás  a  814,816  hrsz-ú  ingatlanok  lakóterületi 

hasznosításához29

28  Módosította a 434/2008. (XII.15.) sz. határozat
29  Módosította a 434/2008. (XII.15.) sz. határozat
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434/2008. (XII. 15.) A  432/2008.  (XII.15.)  és  433/2008.  (XII.15.)  számú  határozatok 

határidejének módosítása

435/2008. (XII. 15.) Enying,  Szabadság  tér  10.  szám  alatti  ingatlan  kikiáltási  árának 

megállapítása

436/2008. (XII. 15.) Fekvőrendőr létesítése az István utcában

437/2008. (XII. 15.) A  2754/67  hrsz-ú  ingatlannal  kapcsolatos  elidegenítési,  terhelési 

tilalom, visszavásárlási jog törlésének elutasítása 

438/2008. (XII. 15.) Rendelőintézeti terület bérleti szerződésének meghosszabbítása, 2009. 

évi bérleti díjának megállapítása

439/2008. (XII. 15.) Fejér M. Agrárkamara irodai helyiség használatára vonatkozó javaslat

440/2008. (XII. 15.) 2008. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés elutasítása

441/2008. (XII. 15.) 2009. évi ellenőrzési ütemterv elfogadása

442/2008. (XII. 15.) Előirányzat átcsoportosítás engedélyezése a Vas Gereben Művelődési 

Ház és Könyvtárnál

443/2008. (XII. 15.) TÁMOP pályázat beadásának támogatása a Vas Gereben Műv. Háznál

444/2008. (XII. 15.) Előirányzat felszabadítása a Városi Gyámhivatal részére

445/2008. (XII. 15.) Előirányzat felszabadítása és átcsoportosítása a Polgármesteri Hivatal 

számára

446/2008. (XII. 15.) Szerződéskötés  belső  ellenőrzési  feladatok  ellátására  a  Horváth  és 

Társa Kft-vel.

447/2008. (XII. 15.) MTKT  számára  2008.  évben  fennálló  befizetési  kötelezettségnek  a 

teljesítése 
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