
 

Enyingi Polgármesteri Hivatal 

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 

8130 Enying, Kossuth u. 26. 

Tel./Fax: 22/372-002 

pmhiv@enying.eu 
 

Meghívó 

 

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

2019. november 18-án (hétfőn) 

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

(rendes) nyílt ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom 

 

Nyílt ülés: 

Pénzügyi ügyek: 

1. Enyingi Polgármesteri Hivatal csapadékvíz-elvezetése 

(az előterjesztés előreláthatólag 2019. november 15-én kerül kiküldésre) 

2. „Zöld város Enying” elnevezésű pályázattal kapcsolatos döntés 

(az előterjesztés előreláthatólag 2019. november 15-én kerül kiküldésre) 

3. A KEOP-1.2.0/B/10-2010-0006 Enying város szennyvízcsatornázása és 

szennyíztisztítása nevű projekt 4 éves utó-felülvizsgálati eljárás tapasztalatai és a 

közjegyzői eljárás keretében kirendelt igazságügyi szakértő szakvéleményének 

ismertetése 

(az előterjesztés előreláthatólag 2019. november 15-én kerül kiküldésre) 

4. Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről 

(az előterjesztés előreláthatólag 2019. november 15-én kerül kiküldésre) 

5. Harmadik negyedévi költségvetési rendelet módosítása  

(az előterjesztés előreláthatólag 2019. november 15-én kerül kiküldésre) 

6. Helyi önkormányzat költségvetési, költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének 

bemutatása 

(az előterjesztés előreláthatólag 2019. november 15-én kerül kiküldésre) 

7. Szállítói tartozások ismertetése a III. negyedévről 

(az előterjesztés előreláthatólag 2019. november 15-én kerül kiküldésre) 

8. 2018. évről szóló adóbeszámoló 

(az előterjesztés előreláthatólag 2019. november 15-én kerül kiküldésre) 

9. Közvilágítási lámpa kihelyezésére vonatkozó kérelem 

 

Előadó: Gebula Béla Ákos elnök 

 

 



Településfejlesztési ügyek: 

10. Raffaelné Horváth Aranka ingatlanvételi ajánlata az enyingi 2658/7 hrsz.-ú, 

természetben Enying Vásártéren levő ingatlanra vonatkozóan 

11. Az enyingi 1406 hrsz.-ú, természetben Enying, Kossuth L. u. 13/a. szám alatti 

ingatlanról 

12. 2020. évben értékesítésre javasolt önkormányzati ingatlanok 

13. Bérleti szerződések és díjak éves felülvizsgálata 

14. Rozmaring Nyugdíjasklub kérelme 

(az előterjesztés előreláthatólag 2019. november 15-én kerül kiküldésre) 

15. „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” elnevezésű pályázatra 

vonatkozó támogatási okirat módosításáról 

16. Simon Andrea és Gyutai József ingatlan bérleti kérelme 

 

Előadó: Méreg János tanácsnok 

 

 

Vegyes ügyek: 

17. Nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata 

(az előterjesztés előreláthatólag 2019. november 15-én kerül kiküldésre) 

18. Polgármester által kötött szerződések jóváhagyása 

(az előterjesztés előreláthatólag 2019. november 15-én kerül kiküldésre) 

 

Előadó: Gebula Béla Ákos elnök 

 

 

A napirend fontosságára való tekintettel szíves megjelenésére feltétlenül számítok! 

 

 Enying, 2019.11.13. 

 

 

 

    Tisztelettel: 

         

Gebula Béla Ákos s.k. 

         PTFB elnök 


