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

MEGHÍVÓ
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
2016. augusztus 24-én (szerda)
14:30 órai kezdettel a Vas Gereben Művelődési
Mű ő
Ház Tanácstermében rendkívüli nyílt ülést
tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom
Az ülés napirendi pontjai:
Nyílt ülés
Pénzügyi ügyek:
szerző
2. számú módosítása
1. EVSE támogatási szerződésének
2. Rozmaring Nyugdíjas Klub 2016. évi támogatásáról készült beszámoló
3. Önkormányzati képviselők
képviselőők beszámolása választópolgárok részére a képviselői
képviselőő
tevékenységről
4. Vagyongazdálkodási rendelet módosítására vonatkozó javaslat
5. Középtávú és hosszú
zú távú vagyongazdálkodási tervek felülvizsgálata
(Az előterjesztés 08.23-án
án kerül kiküldésre.)

6. Döntés az önkormányzat tulajdonába tartozó vagyonelemek nyilvántartásának
vezetéséről
7. Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosítására
8. Javaslat a közösségi együttélés alapvetőő szabályairól és ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről
ől szóló rendelet elfogadására
9. Javaslat a követelésről való lemondás eseteiről
ől és módjáról szóló rendelet-tervezet
rendelet
elfogadásáról ( az előterjesztés
őterjesztés 08.23-án
08.23
kerül kiküldésre)
10. Javaslat a közterületek használatának rendjéről
11. Közutakra történőő behajtás rendjének felülvizsgálata (az előterjesztés
őterjesztés 08.23-án
08.23
kerül
kiküldésre)

12. Önköltség számítási szabályzat
13. Közszolgálati szerződés
ődés módosítása a Siókom Nonprofit Kft-vel
14. A képviselő-testület
testület és szervei szervezeti és működési
műűködési szabályzatáról szóló 9/2013.
(IV.29.) önkormányzati
nkormányzati rendelet módosítására vonatkozó javaslat

15. Javaslat az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet
módosítására
16. Javaslat a közterületek tisztán tartásának részletes szabályairól szóló önkormányzati
rendelet módosításáról ( az előterjesztés 08.23-án kerül feltöltésre)
17. Tájékoztatás az önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. félévi teljesítési adatairól
18. Enying Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása
19. Tájékoztatás az önkormányzat 2016. II. negyedévi lejárt fizetési határidejű szállítói
állományáról
20. DBRHÖT 2016. június 23-i üléseinek ismertetése
21. Cinca-Csíkgát-Sió Vízgazdálkodási Társulat önkéntes hozzájárulás megfizetésére
vonatkozó kérelme
22. Cinca-Csíkgát-Sió Vízgazdálkodási Társulat megismételt üzemeltetési szerződéstervezete
23. Szabadság tér 16. szám alatti optika üzlet bérleti szerződésének felmondása
24. Makula Roland és Lakatos Karolina ingatlanvásárlási kérelme
25. Tóth Zoltán haszonbérleti szerződés megszüntetése iránti kérelme
26. Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola
mosdóhelyiségek felújításával kapcsolatos döntési javaslat

„új”

szárnyában

lévő

27. S-Food Gastronomy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel megkötött szolgáltatási
szerződés módosítása (az előterjesztés 08.23-án kerül feltöltésre)
28. A Fejér Megyei Kormányhivatal megkeresése az enyingi 1486/5 hrsz.-ú, természetben
Enying, Szabadság tér 14. szám alatti épület felújítására vonatkozóan
29. Enying Város Önkormányzat Városgondnokságának tehergépkocsi vásárlása
30. Polgármester által kötött szerződések
Településfejlesztési ügyek:
31. Zöld város tanulmányterv ismertetése (zártan kezelendő)
32. Bálint Győző kapubejáró létesítésének kérelme
33. Fejérvíz Zrt. által készített 2017.-2031. évi Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése
34. Közterület elnevezése
35. Müller Vilmosné és Till Balázs haszonbérleti kérelme
36. 0115/4 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan haszonbérbe adása
37. Török Bálint utcai lakók kérelme
38. Enying Batthyányi utca forgalmi rendje
39. Magyar Közút Zrt. földlerakással kapcsolatos kérelme
40. Tájékoztatás Enying közvilágításának bővítéséről

A napirend fontosságára való tekintettel szíves megjelenésére feltétlenül számítok!
Enying, 2016. augusztus 22.
Tisztelettel:
Gebula Béla Ákos s. k.
PTFB elnök

