
 

 

Enying Város Önkormányzatának 

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 

8130 Enying, Kossuth u. 26. 

Tel./Fax: 22/372-002 

 

MEGHÍVÓ 

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság  

2018. május 22-én (kedden) 

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

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

 

 

Vegyes ügyek 

1. Tájékoztatás a 0188/34 hrsz.-ú ingatlanon tervezett beruházásról 

 

 

Nyílt ülés  

Pénzügyi ügyek: 

2. GDPR bevezetéséhez szükséges feladatok és DPO (adatvédelmi tisztviselő) tisztség 

ellátása 

3. Településképi rendelet elfogadása (az előterjesztés előreláthatólag 2018.05.18-án 

kerül kiküldésre) 

4. A képviselő-testület 425/2017. (XI. 20.) határozatának módosítása 

5. Intézményi térítési díjak felülvizsgálata (az előterjesztés előreláthatólag 2018.05.18-

án kerül kiküldésre) 

6. 2017. évi belső ellenőrzési jelentés 

7. Enying Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása (az 

előterjesztés előreláthatólag 2018.05.18-án kerül kiküldésre) 

8. Az önkormányzat 2017. évi zárszámadása (az előterjesztés előreláthatólag 2018. 

05.18-án, a könyvvizsgálói jelentés előreláthatólag 2018.05.22-én kerül kiküldésre) 

9. Közbeszerzési szabályzat felülvizsgálata 

10. Tájékoztatás „A hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtéssel 

kapcsolatos környezettudatos lakossági szemléletformálásra fordítható támogatás” 

pályázat benyújtásáról 

11. Dr. Belák Sándor u. 19. sz. alatti ingatlannal kapcsolatos bérleti jogviszony 

felmondása bérlő részéről 

12. Dajbukát Péter és Ulrichné László Emma kérelme 

13. Dr. Kóródi-Juhász Zsolt kérelme 

14. Piaccsarnok bérbeadásának kérelme (szóbeli előterjesztés) 

15. Cinca-Csíkgát-Sió Vízgazdálkodási Társulat önkéntes hozzájárulás megfizetésére 

vonatkozó kérelme 

16. Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése, módosítása 

17. 2018. évi munkaterv módosítása 

18. Nagy István képviselő tiszteletdíjának felajánlása (az előterjesztés előreláthatólag 

2018.05.18-án kerül kiküldésre) 

19. Polgármester által kötött szerződések 

 



Településfejlesztési ügyek 

20. Önkormányzat és intézményei által használt helyiségek jelenlegi és jövőbeni 

lehetséges hasznosításáról  

21. Vései Zsolt ingatlan haszonbérletére vonatkozó kérelme 

22. Okos zebra – gyalogvédelmi rendszer pályázat benyújtásáról utólagos tájékoztatás 

23. Tulajdonosi hozzájárulás kérés az Enying-Lajoskomárom települések léges és 

alépítményes hálózat (tervszám: CATV/1149486/2017) összekötéséhez 

24. Tulajdonosi hozzájárulás kérés az Enying belterület 2813 hrsz.-ú önkormányzati út 

használatához 

 

Zárt ülés: 

1. Tájékoztatás az KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01064 számú „Enying Város 

Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozás” elnevezésű pályázat keretein belül 

történő eszközbeszerzésre vonatkozó ajánlatokról 

 

A napirend fontosságára való tekintettel szíves megjelenésére feltétlenül számítok! 

 

Enying, 2018. május 17. 

 

Tisztelettel: 

 

Gebula Béla Ákos s. k. 

PTFB elnök 


