
 

 

 

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

15:00 órai kezdettel a Vas Gereben M

 

Az ülés napirendi pontjai: 

Nyílt ülés  

Vegyes ügyek: 

1. Enying Város közrendjének és

2. Siófoki Hivatásos Tűzoltóság 2015.évi beszámolója

 

Pénzügyi ügyek: 

3. Enyingi Egyesített Szociális Intézmény gépkocsi vásárlása

4. Dél-balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
24-i FB és TT ülés napirendjeinek ismertetése

5. Javaslat a képviselő-testület 

6. Támogatási kérelmek ismertetése

7. Belső ellenőrzéssel kapcsolatos ügyek

8. Javaslat az üzletek éjszakai nyitva tartásának 
önkormányzati rendelet módosítására

9. Javaslat a közterületek tisztán tartásának részletes szabályairól szóló 5/2016. (III.1.) 
önkormányzati rendelet módosításáról

10. Javaslat a nem közmű
közszolgáltatásról szóló rendelet felülvizsgálatára, továbbá a közszolgá
szerződés megkötésére 

11. Enying Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása

12. Tájékoztatás az Önkormányzat 2016. I. negyedévi lejárt 
állományáról 

13. A MÁK hatósági ellen
önkormányzat 2014. évi beszámolójáról

14. Vízkár-elhárítási terv felülvizsgálata

15. Enying belterületen lévő

16. Család- és Gyermekjóléti Központ kiviteli tervdokumentáció finanszírozása

17. Mezőgazdasági- és kommunális gépek beszerzésére vonatkozó árajánlat

18. Enying Város Településfejlesztési koncepció és a Településrendezési terv teljes 
felülvizsgálata 

19. Polgármester által kötött szerz

 

Enying Város Önkormányzatának

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága

8130 Enying, Kossuth u. 26.

Tel./Fax: 22/372-002 

MEGHÍVÓ 

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság  

2016. április 25-én (hétfő) 

kezdettel a Vas Gereben Művelődési Ház Tanácstermében nyílt
ezúton tisztelettel meghívom 

közrendjének és közbiztonságának 2015. évi helyzetérő

űzoltóság 2015.évi beszámolója 

gyesített Szociális Intézmény gépkocsi vásárlása 

balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
i FB és TT ülés napirendjeinek ismertetése 

testület 119/2016.  (III.17.) határozatának módosítás

ismertetése 

rzéssel kapcsolatos ügyek 

Javaslat az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 15/2015. (VII.2.) 
önkormányzati rendelet módosítására 

Javaslat a közterületek tisztán tartásának részletes szabályairól szóló 5/2016. (III.1.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

űvel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyű
közszolgáltatásról szóló rendelet felülvizsgálatára, továbbá a közszolgá

dés megkötésére  

Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása

Tájékoztatás az Önkormányzat 2016. I. negyedévi lejárt hatá

A MÁK hatósági ellenőrzés alapján tett megállapításainak ismertetése az 
önkormányzat 2014. évi beszámolójáról 

felülvizsgálata 

n lévő közvilágítás megvilágítás mérésére vonatkozó ára

és Gyermekjóléti Központ kiviteli tervdokumentáció finanszírozása

és kommunális gépek beszerzésére vonatkozó árajánlat

Enying Város Településfejlesztési koncepció és a Településrendezési terv teljes 

ter által kötött szerződések 

Enying Város Önkormányzatának 

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 

8130 Enying, Kossuth u. 26. 

nyílt  ülést tart, melyre 

évi helyzetéről beszámoló 

balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2016. február 

módosítására 

ől szóló 15/2015. (VII.2.) 

Javaslat a közterületek tisztán tartásának részletes szabályairól szóló 5/2016. (III.1.) 

egyűjtésére vonatkozó 
közszolgáltatásról szóló rendelet felülvizsgálatára, továbbá a közszolgáltatási 

Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása 

határidejű szállítói 

rzés alapján tett megállapításainak ismertetése az 

 közvilágítás megvilágítás mérésére vonatkozó árajánlatok 

és Gyermekjóléti Központ kiviteli tervdokumentáció finanszírozása 

és kommunális gépek beszerzésére vonatkozó árajánlat 

Enying Város Településfejlesztési koncepció és a Településrendezési terv teljes 



Településfejlesztési ügyek 

20. Tanuszoda gázellátásának biztosítása 

21. Városgondnokság beszámolója a testületi döntések végrehajtásáról 

22. Önkormányzati földek cseréje 

23. Telekhatár-rendezés a 2293 és a 2294/4 hrsz-ú földrészek között (Árpád szobor) 

24. Gondán Tibor kérelme 

25. Green Park Kft. kérelme 

26. Magyar Közút Nonprofit Zrt. földlerakással kapcsolatos kérelme  

27. Sebők Balázs kérelme 

28. Szeles Józsefné kérelme 

29. Enyingi Városi Sportegyesület fakivágási kérelme 

30. Enyingi Városvédő-, Szépítő Egyesület székhelyhasználat iránti kérelme 

 

 A napirend fontosságára való tekintettel szíves megjelenésére feltétlenül számítok! 

 

Enying, 2016. április 22. 

Tisztelettel: 

Gebula Béla Ákos s. k. 

PTFB elnök 


