ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE
8130 Enying, Kossuth u. 26.
Tel./Fax: 22/372-002

MEGHÍVÓ
ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2015. június 24-én (szerda)
15:00 órai kezdettel soron következő (rendes) ülést tart,
melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye:

Vas Gereben Művelődési
Mű
Ház
Enying, Bocskai utca 1.

Napirend:
Zárt ülés:
1. Javaslat kitüntetések
ek adományozására
Előadó: Regenyei Katalin HB elnök, Dr. Kóródi-Juhász
Juhász Zsolt jegyző
jegyz
Nyílt ülés
I. Polgármesteri, alpolgármesteri előterjesztések
el
1. Tűzoltóság
zoltóság beszámolója
2. Az enyingi 1839/1 hrsz.-ú
hrsz. ingatlan felajánlása
3. Az enyingi 2642 és 6612 hrsz.-ú ingatlan felajánlása
4. Dózsa György utcai belvíz átvezetés
5. Tájékoztatás elektronikus fizetési meghagyás kibocsátásáról
6. Helyi Esélyegyenlő
sélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
7. Intézményi beszámolók
8. Javaslat az I. számú házi gyermekorvosi körzettel kapcsolatos feladat-ellátási
feladat
szerződés
dés módosítása tárgyában
9. Integrált Településfejlesztési Stratégia bemutatása véleményezés végett
10. Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola épületének és udvari épületének
energiahatékonysági korszerűsítése
korszer sítése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének
megállapítása – az anyag zártan kezelendő
kezelend
(Az anyaghoz előreláthatóan
őreláthatóan hétfőn
hétf – 2015.06.22. – kiegészítés kerül feltöltésre.)

11. Javaslat közterület
özterület elnevezésére
elnevezés
12. Javaslat az önköltség
nköltség számítására
13. Pótelőirányzat
irányzat biztosítása az önkormányzat létszámának határozott időre
id
történő
megemelése miatt
14. „Stop” forgalmi táblák megvásárlására vonatkozó árajánlatok

15.A Polgármester által kötött szerződésekről tájékoztatás
16. Tájékoztatás lejárt határidejű szállító állományról
17. Tájékoztatás Fix Komplex Közlekedési Ellenőrzési Pont tárgyában
18. Tájékoztató a 2014. évben ellátott egészségügyi feladatok pénzügyi elszámolásáról
19. Tájékoztató az elkészült vályogházak biztosítási összegéről, aktiválási értékéről és
számított önköltségéről
20. Vályogvető programban épült szociális bérlakások bérbeadásával kapcsolatos
szempontrendszerek
meghatározása,
javaslat
a bérlakásokra
vonatkozó
önkormányzati rendelet módosítására
21. Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés többletköltsége
(Az anyag előreláthatóan hétfőn – 2015.06.22. - kerül feltöltésre.)

22. Közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó ajánlattételi dokumentáció elfogadásáról szóló
döntés – „Enyingi Szirombontogató Óvoda és az egykori Ligeti Iskola épületének
energiahatékonysági korszerűsítése” elnevezésű KEOP pályázat
(Az anyag előreláthatóan kedden – 2015.06.23. - kerül feltöltésre.)

Előadó: Viplak Tibor polgármester, Buza Krisztina alpolgármester
II. Jegyzői, aljegyzői előterjesztések
1. Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésekről
szóló önkormányzati rendelet-tervezet
2. Önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítása
3. Az ebrendészeti hozzájárulásról szóló önkormányzati rendelet-tervezet
4. A helyben központosított közbeszerzési eljárások részletes szabályairól szóló
önkormányzati rendelet-tervezet
5. Kedvtelésből tartott állatok tartásának helyi szabályai
6. Beszámoló az Enyingi Polgármesteri Hivatal 2014. évi tevékenységéről
7. Tájékoztatás víziközmű társulat vagyonával kapcsolatban
8. Az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet-tervezet
9. Válasz képviselői felvilágosítás kérésére
Előadó: Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző, Dr. Komáromi Eszter aljegyző
III. Bizottsági előterjesztések
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság előterjesztései
1.

Ligeti óvoda indításához készített költségvetés

2. Enyingi Városi Bölcsőde státuszbővítési kérelme
3. Cinca-Csikgát-Sió Vízgazdálkodási Társulat
melléklete

üzemeltetési

szerződésének

1.2

4. Kerékpárút létesítéséhez – tanulmányterv és engedélyezési tervre vonatkozó
árajánlatok
5.

„Súlykorlátozás” forgalmi táblák megvásárlására vonatkozó árajánlatok

6. Mobil informatikai eszközök biztosítása a Képviselő-testület tagjai részére
7. Tájékoztatás köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételről

8. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – járda felújítás
(Az anyag előreláthatóan hétfőn – 2015.06.22. - kerül feltöltésre.)

Előadó: Gebula Béla Ákos elnök, Nyikos István alelnök
IV. Sürgősségi- és egyéni képviselői indítványok, előterjesztések, kérdések

Enying, 2015. június 19.
Tisztelettel:
Viplak Tibor s.k.
polgármester

