
 

 

Enying Város Önkormányzatának 

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 

8130 Enying, Kossuth u. 26. 

Tel./Fax: 22/372-002 

 

MEGHÍVÓ 

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság  

2017. november 20-án (hétfőn) 

14:30 órai kezdettel a Vas Gereben Művelődési Ház Tanácstermében soron következő 

(rendes) zárt majd nyílt ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom 

 

 

Zárt ülés 

1. Enying Város Önkormányzata és intézményeinél Munkavédelemi és Tűzvédelmi 

feladatok ellátása 

 

Nyílt ülés  

Pénzügyi ügyek: 

1. Talajterhelési díjjal kapcsolatos kérdések (az előterjesztés előreláthatólag 2017. 

november 17-én kerül kiküldésre) 

2. „Enyingi Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése” elnevezésű pályázathoz 

kapcsolódó kivitelezési munkákra vonatkozó közbeszerzési ajánlati dokumentáció és 

ajánlati felhívás megismerése (az előterjesztés előreláthatólag 2017. november 17-én 

kerül kiküldésre) 

3. „Enyingi Család- és Gyermekjóléti Központ kialakítás”  elnevezésű pályázathoz 

kapcsolódó kivitelezési munkákra vonatkozó közbeszerzési ajánlati dokumentáció és 

ajánlati felhívás megismerése (az előterjesztés előreláthatólag 2017. november 17-én 

kerül kiküldésre) 

4. „Iparterület fejlesztés Enyingen” című projekt kapcsán a tervezői ajánlattevők 

kiválasztása (az előterjesztés előreláthatólag 2017. november 17-én kerül kiküldésre) 

5. TOP pályázatokkal kapcsolatos döntések (nyilvánosság és tájékoztatás biztosításának 

lebonyolítására ajánlattevők kiválasztása) 

6. Tájékoztatás az enyingi 1466/2, 1467/2 és az 1468/2 hrsz.-ú, természetben Enying, 

Szabadság téren található ingatlanok szennyvízbekötéséről 

7. Tájékoztatatás a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről szóló önkormányzati 

rendelet-tervezetről (az előterjesztés előreláthatólag 2017. november 17-én kerül 

kiküldésre) 

8. A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

önkormányzati rendelet módosításának javaslata (az előterjesztés előreláthatólag 2017. 

november 17-én kerül kiküldésre) 

9. Tájékoztatás az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítési 

adatairól  

10. Tájékoztatás a „KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01064 számú Enying Város 

Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozás” elnevezésű pályázat keretein belül 

történő Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítására, migrációjára 



(Gazdálkodás, Tárgyi eszközök, Ingatlanvagyon kataszter) a rendszer tesztelésére és 

élesítésére vonatkozó ajánlatokról 

11. Enying Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása 

12. Tájékoztató Enying Város Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről 

13. Az Önkormányzat által 2016. évben áht-n kívülre nyújtott támogatások és azok 

elszámolásának ellenőrzése  

14. Szabályzatok felülvizsgálata (az előterjesztés előreláthatólag 2017. november 17-én 

kerül kiküldésre) 

15. Polgármester által kötött szerződések 

Településfejlesztési ügyek: 

16. Vízkár-elhárítási terv első évi felülvizsgálata 

17. Fischerné Oláh Erika kérelme 

18. Gondán Tibor kérelme 

19. Katona István kérelmének visszavonása 

20. Kroll Vivien kérelme 

 

A napirend fontosságára való tekintettel szíves megjelenésére feltétlenül számítok! 

 

Enying, 2017. november 15. 

 

Tisztelettel: 

Gebula Béla Ákos s. k. 

PTFB elnök 


