
 

 

 

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

15:00 órai kezdettel a Vas Gereben Mű ő

 

Az ülés napirendi pontjai: 

Nyílt ülés  

Pénzügyi ügyek: 

1. Beszámoló a helyi adóhatóság 2016. évi tevékenységérő

2. ITS végrehajtásával kapcsolatos feladatok
feltöltésre) 

3. Rendelettervezet a köztisztviselő ő

4. Stratégiai ellenőrzési terv felülvizsgálata
feltöltésre) 

5. Ellenőrzési jelentés az Önkormányzat 2015. évi elemi beszámolójáról

6. Javaslat a közterületek használatának rendjérő

7. Enying Város Önkormányzatának Város
átcsoportosítási kérelme

8. Tájékoztatás Enying V

9. Intézmények közötti elő

10. Tájékoztatás az Önkormányzat 2016. III. negyedévi lejárt fizetési határidejű
állományáról 

11. Mentőállomás dolgozójának önkormányzati lakás

12. Enyingi 10/2016. sz. vízkár
szereplő feladatok 2017. évi költségvetési tervezése

13. Az enyingi 1474/58 hrsz.

kivágásának engedélyezéséh

14. Polgármester által kötött szerző

 

 

 

Enying Város Önkormányzatának

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága

8130 Enying, Kossuth u. 26.

Tel./Fax: 22/372-002 

 

MEGHÍVÓ 

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság  

2016. október 17-én (hétfőn) 

kezdettel a Vas Gereben Művelődési Ház Tanácstermében nyílt
ezúton tisztelettel meghívom 

Beszámoló a helyi adóhatóság 2016. évi tevékenységéről 

végrehajtásával kapcsolatos feladatok (az anyag előreláthatólag

Rendelettervezet a köztisztviselők illetménykiegészítéséről 

őrzési terv felülvizsgálata (az anyag előreláthatólag 10.15

őrzési jelentés az Önkormányzat 2015. évi elemi beszámolójáról

Javaslat a közterületek használatának rendjéről szóló rendelet módosítására 

Enying Város Önkormányzatának Városgondnokság Vezető ő

átcsoportosítási kérelme 

Tájékoztatás Enying Város Önkormányzatának pénzügyi helyzetérő

Intézmények közötti előirányzat átcsoportosítás 

Tájékoztatás az Önkormányzat 2016. III. negyedévi lejárt fizetési határidejű

olgozójának önkormányzati lakásbérleti jogra irányuló kérelme

Enyingi 10/2016. sz. vízkár-elhárítási terv megismerése és a csele
ő feladatok 2017. évi költségvetési tervezése 

Az enyingi 1474/58 hrsz.-ú ingatlanon tervezett tanuszoda területén lévő

kivágásának engedélyezéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadása 

Polgármester által kötött szerződések  

Enying Város Önkormányzatának 

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 

8130 Enying, Kossuth u. 26. 

nyílt  ülést tart, melyre 

őreláthatólag 10.15-én kerül 

őreláthatólag 10.15-én kerül 

őrzési jelentés az Önkormányzat 2015. évi elemi beszámolójáról 

ől szóló rendelet módosítására  

gondnokság Vezetőjének előirányzat 

áros Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről  

Tájékoztatás az Önkormányzat 2016. III. negyedévi lejárt fizetési határidejű szállítói 

irányuló kérelme 

elhárítási terv megismerése és a cselekvési programban 

ú ingatlanon tervezett tanuszoda területén lévő fák 



Településfejlesztési ügyek: 
15. Enying, Török Bálint utca súlykorlátozásának kérdése  

16. Orvosi ügyelet melletti parkoló lakosság részére történő megnyitása 

17. Müller Vilmosné és Till Balázs haszonbérleti kérelme   
 

A napirend fontosságára való tekintettel szíves megjelenésére feltétlenül számítok! 
 

 

Enying, 2016. október 14. 

Tisztelettel: 

Gebula Béla Ákos s. k. 

PTFB elnök 


