Enying Város Önkormányzatának
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
8130 Enying, Kossuth u. 26.
Tel./Fax: 22/372-002

MEGHÍVÓ
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
2015. május 18-án (hétfő)
16:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében rendes nyílt ülést tart, melyre
ezúton tisztelettel meghívom
Az ülés napirendi pontjai:
Nyílt ülés
Pénzügyi ügyek:
1. Javaslat fizetési meghagyásos eljárás megindítására
2. Javaslat peres képviselet ellátására
3. Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola épületének és udvari
épületének energiahatékonysági korszerűsítése” tárgyú közbeszerzési eljárás
4. Enying Településfejlesztési Koncepcióval kapcsolatos tájékoztatás és javaslat
5. Tiszteletdíjról történő lemondás – javaslat a felszabaduló forrás felhasználására
6. Javaslat a Kabókapuszta településrészen megvalósítandó játszótér játékainak
kiválasztására
7. Marosi utcai ingatlanok vízellátás tervezésére vonatkozó árajánlat
8. Tűzvédelmi jegyzőkönyvben szereplő hiányosságok megszüntetése - Vas
Gereben Művelődési Ház
(az anyag kiegészítése előreláthatólag hétfőn kerül feltöltésre)
9. Tűzvédelmi jegyzőkönyvben szereplő hiányosságok megszüntetése - Enyingi
Rendelőintézet
10. Enying Város helyi belterületi útjain végzett forgalmi vizsgálat – javaslat a
forgalomkorlátozásra
11. Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok szennyvízbekötésével
kapcsolatban
12. Szennyvíztisztító telep megszűntetésére vonatkozó javaslat
13. Polgármester által átruházott hatáskörben megkötött szerződésekről szóló
tájékoztató
14. NHSZ Zöldfok megkeresése

15. Javaslat a 2014. évi normatíva elszámolásból eredő kiadáshoz előirányzat
biztosítására
16. Felhívás a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő igazolás bemutatására
(az anyag előreláthatólag hétfőn kerül feltöltésre)
17. Javaslat az intézményi étkezési normákról és térítési díjakról szóló rendelet
módosítására
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18. Polgármesteri Hivatal irodai felújítására vonatkozó előirányzat biztosítási
javaslat
19. Rendezési terv felülvizsgálatáról tájékoztató
20. Javaslat a Nyári gyerekétkeztetéssel kapcsolatos pályázat benyújtására
21. Javaslat a
öntözésére

Mezőgazdasági

Startmunkaprogramba

bevont

földterületek

22. Green-Builder Kft. kérelme
23. Cinca-Csikgát-Sió Vízgazdálkodási Társulattal kötendő üzemeltetési szerződés
24. Vas Gereben Művelődési Ház intézményvezetőjének előterjesztése a
Bizottsági felkérések alapján
Településfejlesztési ügyek:
25. 039/17 hrsz.-ú ingatlan ingyenes felajánlása
26. Az enyingi 1474/40 hrsz.-ú ingatlanon található épület bontásával kapcsolatos
tájékoztató és javaslat
27. A 2015. évi köztisztviselői
meghatározásának jóváhagyása

teljesítmény-követelmények

főbb

céljai

28. Vályogvető programban épült szociális bérlakások bérbeadásával kapcsolatos
szempontrendszerek
29. VKT kérelme
30. Telefonszabályzatról tájékoztatás
31. Javaslat az Üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló önkormányzati
rendelet megalkotására
32. Enying, Vas Gereben utcában és Kabókapusztán található farönkből készült
buszmegállók állapotával kapcsolatos tájékoztatás, helyreállítási, kiváltási
javaslatok
33. Javaslat a Gördülő fejlesztési terv I. ütemének előkészítésére
34. Stratégiai ellenőrzési terv felülvizsgálata és javaslat a módosítására
35. Beszámoló a nem
közszolgáltatásról

közművel

36. Beszámoló a szennyvízberuházás
munkatervben foglaltak szerint

összegyűjtött
jelenlegi

háztartási
helyzetéről

szennyvíz
a

37. Tájékoztatás a Tanuszoda megvalósításának feltételeiről
38. Tájékoztató Enying, Török B. utcai támfalról
A napirend fontosságára való tekintettel szíves megjelenésére feltétlenül számítok!
Enying, 2015. május 15.
Tisztelettel:
Gebula Béla Ákos s.k.
PTFB elnök
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testületi

