
 

 

Enying Város Önkormányzatának 

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 

8130 Enying, Kossuth u. 26. 

Tel./Fax: 22/372-002 

 

MEGHÍVÓ 

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság  

2018. június 18-án (hétfőn) 

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

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

 

Nyílt ülés  

 

Vegyes ügyek: 

1. Enyingi Rendőrőrs beszámolója a 2017. évi tevékenységről 

2. Állattartással kapcsolatos kérdések 

 

Pénzügyi ügyek: 

3. TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00050 számú „Enyingi Polgármesteri Hivatal energetikai 

korszerűsítése”, TOP-4.2.1-15-FE1-2016-00016 számú „Enyingi Család- és 

Gyermekjóléti Központ” és „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatása” elnevezésű pályázatok feltételes közbeszerzési eljárás teljes körű 

lebonyolítására vonatkozó közbeszerzési szakember kiválasztása (az előterjesztés 

előreláthatólag 2018. június 15-én kerül kiküldésre) 

4. A VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 kódszámú felhívás alapján a „Külterületi utak szilárd 

burkolattal történő ellátása és útfenntartáshoz kapcsolódó gépbeszerzés Enyingen 

elnevezésű pályázat keretein belül történő projektmenedzsmenti szolgáltatást, 

közbeszerzési eljárást, tájékoztatás és nyilvánosság szolgáltatást végző társaság 

kiválasztása 

5. Döntés „Zöld város, Enying” című projekt kapcsán szakmai megvalósításhoz 

kapcsolódó „soft” programok megvalósításáról (az előterjesztés előreláthatólag 2018. 

június 15-én kerül kiküldésre) 

6. Fejérvíz Zrt. 2018. évi fővállalkozási szerződések, GFT 2018-2032 időszakra 

vonatkozó megállapodás szerint (az előterjesztés előreláthatólag 2018. június 15-én 

kerül kiküldésre) 

7. Tájékoztatás az Enyingi Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás 

2017. évi zárszámadásáról 

8. DRV bérleti – üzemeltetési szerződés, GFT megállapodás, EHD megállapodás 

9. Önkormányzati bérlakások ellenőrzésének eredménye (az előterjesztés előreláthatólag 

2018. június 15-én kerül kiküldésre) 

10. Az Enyingi Család-és Gyermekjóléti Központ utóellenőrzése című vizsgálatáról szóló 

jelentés 

11. Önköltség számítások a 2017. évi tényadatok alapján  

12. Tájékoztatás a 2017. évben ellátott egészségügyi feladatok pénzügyi elszámolásáról 



13. Enying Város Testvérvárosi Kapcsolatért Egyesület pályázati kérelme (az előterjesztés 

előreláthatólag 2018. június 15-én kerül kiküldésre) 

14. Polgármester által kötött szerződések 

 

Településfejlesztési ügyek: 

15. Emléktábla elhelyezése 

 

 

Zárt ülés: 

1. Behajthatatlan követelésről való lemondás 

 

A napirend fontosságára való tekintettel szíves megjelenésére feltétlenül számítok! 

 

Enying, 2018. június 13. 

 

Tisztelettel: 

 

Gebula Béla Ákos s. k. 

PTFB elnök 


