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JEGYZİKÖNYV 

 
Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

2010. május 26-án 
tartott  n y í l t  ülésérıl 

 
Helye:    Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
    8130 Enying, Kossuth u. 26. 
 
Jelen vannak:   Tóth Dezsı polgármester, 

Dr. Lelkes Ákos alpolgármester, 
Bíró Attila Károly, Botos Sándor,  
Gál Balázs, Gebula Béla Ákos,  
Mohai Istvánné, Dr. Miljanovits György, 
Nyikos István, Venczel Zita képviselık 
 
Szörfi István jegyzı 
Mihályfi Gábor aljegyzı 
 
Szemerei Szilvia jegyzıkönyvvezetı 

 
Jelezte távolmaradását: Nagy József Ödön, Ifj. Szabó Attila képviselık 
 
Nem jelezte távolmaradását: Buza Lajos, Buzási Beáta képviselık 
 
Tóth Dezsı polgármester tisztelettel köszönti a megjelent képviselıket, intézményvezetıket, 
megjelenteket, a Városi TV nézıit. Az ülést 15.00 órakor megnyitja, megállapítja, … 
 
15.01 órakor Dr. Miljanovits György képviselı megérkezik az ülésre, testület létszáma 10 fı. 

 
hogy a képviselık határozatképes számban megjelentek, létszámuk 10 fı. A jegyzıkönyv 
vezetésére felkéri Szemerei Szilviát, a jegyzıkönyv hitelesítésére Dr. Lelkes Ákos és Nyikos 
István képviselıket.  
 
A felkért képviselık a hitelesítést vállalják. 
 
Ismerteti a kiküldött napirendet. Kérdezi, van-e valakinek napirend-módosító javaslata. 
Módosító javaslat nem lévén, jelzi, hogy módosító javaslattal kíván élni. Módosításként 
javasolja a zárt ülés 2. napirendi pontjaként napirendre tőzni testületi állásfoglalás kérését 
peres ügyben. Szavazásra bocsátja a módosító javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki ezzel a 
módosítással egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 10 igen, egyhangú szavazattal a testületi állásfoglalás-kérést peres ügyben a zárt 
ülés 2. napirendi pontjaként napirendre tőzte. 
 
Tóth Dezsı polgármester – további módosító javaslat nem lévén - szavazásra bocsátja a 
fentiek szerint módosított napirend elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 10 igen, egyhangú szavazattal a módosított napirendet elfogadta. 
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N a p i r e n d: 
 
Nyílt ülés  15.00 órától 
 

1. Polgármester elıterjesztései 
1.1 Beszámoló a két ülés közötti eseményekrıl 
1.2 Buszöböl-pár részletfizetési ütemezésrıl szóló határozat módosítása 
1.3 64-es fıút átkelési szakasz közterület szabályozási terv – REGIOPLAN 

szerzıdés módosítása 
1.4 Városi Bölcsıde pályázat – nyilvánosság tájékoztatására vállalkozó 

kiválasztása 
1.5 Szennyvízberuházás 
1.5.1 Üres ingatlanok kérdése 
1.5.2 Városkörnyéki alapból kölcsönigénylés 
1.5.3 Már nem aktuális határozatok visszavonása 
1.6 Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola pályázata 

 
  Elıadó: Tóth Dezsı 
   polgármester 

 
2. Jegyzı, Aljegyzı elıterjesztései 

2.1 Átfogó értékelés a 2009. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 
ellátásáról 

 
  Elıadó: Mihályfi Gábor 
                aljegyzı 
 

3. Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elıterjesztései 
3.1 Rendészeti Bizottság létrehozása 
3.2 Szirombontogató Óvoda csoportszámainak alakulása a 2010/2011. 

nevelési évben 
 

  Elıadó: Gebula Béla Ákos 
        OKS elnöke 
 

4. Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elıterjesztései 
4.1 Városi Bölcsıde felújítása kapcsán a gyermekek ideiglenes 

elhelyezésének kérdése (jkv. 7. old.) 
4.2 Városvédı, -szépítı és Hagyományırzı Egyesület volt ’Szülıotthon’ 

kertjében álló szobor áthelyezésére irányuló javaslatának 
megtárgyalása 

4.3 Raffael Ferenc ingatlanvételi kérelmének ismételt megtárgyalása 
4.4 A 0120/4 hrsz-ú ingatlan értékesítésének megtárgyalása 
4.5 Brandtmüller Istvánné ismételt kérelmének megtárgyalása 
4.6 Inter-Faktor Pénzügyi Zrt. „Sikeres Magyarországért Bérlakás 

Hitelprogram” 
 

  Elıadó: Bíró Attila 
              TFB elnöke 
 

5. Pénzügyi Bizottság elıterjesztései 
5.1 Az intézményi étkezési normákról és térítési díjakról szóló rendelet 

módosítása 
5.2 Rendırség kérelme 
5.3 Kossuth L. u. 22. szám alatti ingatlan hıvédı fóliázása 
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5.4 A Víziközmő Társulat indulásával kapcsolatos kérdések 
5.5 STRABAG AG részére átutalás 
5.6 Korábbi határozat kiegészítése /175/2010. (V. 04.)/ 
 

  Elıadó: Buza Lajos 
    PüB elnöke 
 
Zárt ülés  
 

1. Pénzügyi Bizottság elıterjesztése 
1.1 A Képviselı-testület 176/2010. (V. 04.) számú határozatának 

végrehajtása 
 Jegyzıi módosító javaslat 

 
  Elıadó: Buza Lajos 
                PüB elnök 
 
 

2. Testületi állásfoglalás kérése peres ügyben 
 

  Elıadó: Tóth Dezsı 
                polgármester 
 
 
1. Polgármester elıterjesztései 
1.1 Beszámoló a két ülés közötti eseményekrıl 
 
Tóth Dezsı polgármester ismerteti beszámolóját, mely jelen jegyzıkönyv mellékletét képezi. 
Kérdezi, kíván-e valaki hozzászólni a beszámolóhoz. Kérdés, hozzászólás nem lévén áttér az 
1.2 napirendi pont megvitatására. 
 
 
1.2 Buszöböl-pár részletfizetési ütemezésrıl szóló határozat módosítása 
 
Tóth Dezsı polgármester ismerteti a Közlekedés Koordinációs Központ fizetési határidı 
módosítására vonatkozó feltételének elfogadására irányuló melléklet szerinti elıterjesztést. 
Kérdezi, van-e valakinek kérdése, hozzászólása. Kérdés, hozzászólás nem lévén ismerteti a 
határozati javaslatot, majd szavazásra bocsátja a annak elfogadását. Kéri, hogy aki azzal 
egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
183/2010. (V. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testület úgy 
határozott, hogy 139/2010. (IV.19.) számú határozatát az 
alábbiak szerint módosítja a határozat egyéb részeinek 
változatlanul hagyása mellett: 
 
„ … 2010. május 30-ig … „ szövegrész 
 
„ … a megállapodás aláírását követı 15 naptári napon belül … 
„ szövegrészre módosul. 
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Illetve a „ … 2010. december 31-ig … „ szövegrész 
 
„ … 2010. november 30.ig … „ szövegrészre módosul. 
 
A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert a 
módosított döntés Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 
részére történı megküldésére, illetve a határozat mellékletét 
képezı megállapodás aláírására. 
 
Határidı: megállapodás aláírása tekintetében azonnal, 

részletfizetési ütemek tekintetében folyamatos 
Felelıs: Tóth Dezsı polgármester 
 

 
1.3 64-es fıút átkelési szakasz közterület szabályozási terv – REGIOPLAN szerzıdés 

módosítása 
 
Tóth Dezsı polgármester ismerteti a tervezıi szerzıdés módosítására irányuló melléklet 
szerinti határozati javaslatot. Kérdezi a képviselıket, van-e kérdésük, észrevételük. Kérdés, 
hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki 
azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
184/2010. (V. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét 
képezı tervezet szerint módosítja az Enying Város 
Önkormányzata (8130 Enying, Kossuth u. 26.; képviseli Tóth 
Dezsı polgármester) és a REGIOPLAN Környezet- és 
Településtervezı Kft. (9022 Gyır, Apáca u. 44.; képviseli 
Pekkerné Szabó Piroska ügyvezetı igazgató) között 2003. 
november 17. napján létrejött, 2005. szeptember 11. napján 
módosított, az Enying, 64-es számú fıút átkelési szakasz 
közterület szabályozási tervének elkészítése tárgyú Rp.I.221-3 
munkaszámú tervezıi szerzıdést. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a szerzıdés módosítás 
aláírására. 
 
Határidı:  azonnal 
Felelıs:  Tóth Dezsı polgármester 

 
 
1.4 Városi Bölcsıde pályázat – nyilvánosság tájékoztatására vállalkozó kiválasztása 
 
Tóth Dezsı polgármester javasolja a Prestige Média Kft-vel a szerzıdés megkötését. 
Ismerteti az erre irányuló melléklet szerinti határozati javaslatot. Kérdezi, van-e valakinek 
kérdése. Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra a határozati javaslat elfogadását. Kéri, 
hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
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A Képviselı-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
185/2010. (V. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a KDOP 2009-5.2.2/B kódszámú „Szociális 
alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások 
infrastrukturális fejlesztése” címő pályázat keretében a Városi 
Bölcsıde fejlesztéséhez kapcsolódó nyilvánosság biztosítása 
feladatok ellátására benyújtott ajánlatok közül a legkedvezıbb 
ajánlatot tevı Prestige Média Kft. (székhely: 1022 Budapest, 
Aranka u. 12., képviseli: Bágyoni Orsolya projektmenedzser) 
ajánlattevı ajánlatát fogadja el nettó 630.000,- Ft + Áfa, bruttó 
787.500,-Ft értékben 
 
Felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés aláírására. 
 
Felelıs:  Tóth Dezsı polgármester, Szörfi István jegyzı 
Határidı:  2010. június 30. 

 
 
1.5 Szennyvízberuházás 
1.5.1 Üres ingatlanok kérdése 
 
Tóth Dezsı polgármester ismerteti az üres ingatlanok szerepeltetésének elhagyására 
irányuló melléklet szerinti határozat javaslatot. Kérdezi, van-e valakinek kérdése. 
 
Viplak Tibor EVSZI vezetı megpróbált utánajárni, szerepeljenek-e vagy sem a pályázatban 
az üres ingatlanok. Az üres telkeknél a gerincvezeték ki lesz építve, de a rákötés plusz 16 
millió Ft-ot jelentene az önkormányzatnak. A késıbbi csatlakozást biztosítani kell. A 
pályázat feltétele, hogy 5 éven belül az ingatlanok 92%-át rá kell csatlakoztatni a csatornára. 
Egyes területeken a 92% csak úgy oldható meg, ha üres telkeket is rákötnek. Ezért célszerő 
most kivenni ezeket a pályázatból. A Madarász V. utcában nincs ház, ha ott ki akarja építeni 
az önkormányzat a gerincvezetéket, arra támogatást nem kapunk. Hátrány lehet a burkolt 
utak felbontása a késıbbiekben, erre azonban a tervezı talált megoldást, csatlakozó idom 
kerül kiépítésre az útburkolat széléig. A Víziközmő Társulat úgy döntött az ülésén, hogy az 
üres telkeket nem teszi az érdekeltségi körbe, a késıbbiekben egyedi elbírálás alapján lehet 
csatlakozni. Ismételten elmondja, hogy a Madarász V. utcában végig ki kell építeni a 
gerincrendszert, de támogatást nem kap rá az önkormányzat. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı elmondja, hogy senki sem marad ki így a csatornából, de a 
92% biztosítása súlyos teher. A nem támogatott mőszaki tartalmakat próbálják távol tartani 
a projekttıl. A Madarász V. utcánál maga a fı gerincvezeték halad el az utca mellett. Az 
utólagos rákötés biztosan könnyedén megoldható lesz. 
 
Tóth Dezsı polgármester köszöni Viplak Tibor kiegészítését, valóban a kondíciót rontja az 
üres ingatlanok kérdése. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı kérdezi, hogy nem fog-e hiányozni az az összeg, amit az üres 
telkek tulajdonosai fizettek volna hozzájárulásként illetve az állami támogatás. 
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Gebula Béla Ákos képviselı ismerteti, hogy a Víziközmő Társulat alapszabálya már így 
került megfogalmazásra. Az utólag rácsatlakozók, mikor belépnek, megfizetik a közmő 
fejlesztési hozzájárulást, abból a kiépítést is lehet finanszírozni. 
 
Viplak Tibor EVSZI vezetı ismételten elmondja, hogy az üres ingatlanok köre nem 
támogatott tartalom, ez 16 millió Ft-ot jelent az önkormányzatnak. 75 millió Ft lesz 
pluszban, amivel az önkormányzatnak hozzá kell járulni a nem támogatott tartalmakhoz, 
ilyen pl. a fıút helyreállítása. Ezt az összeget kellene lefaragni. A Víziközmő Társulat 
kimondta, hogy az érdekeltségi területnek nem képezik részét az üres ingatlanok. 
 
Dr. Lelkes Ákos alpolgármester kérdezi, mit jelent pontosan a nem támogatott tartalom. 
Azt jelenti, hogy állami pénz sem jön mellé? 
 
Viplak Tibor EVSZI vezetı elmondja, hogy erre nem kap az önkormányzat semmilyen 
támogatást. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı elmondja, hogy ez egy 2.8 millárd Ft-os projekt, összesen 40 
milliárd Ft-ot osztanak szét. A külterületi ingatlanokat is be lehet venni akár a projektbe, de 
az nem támogatott mőszaki tartalom. A cél azonban az, hogy minél kevesebb legyen az 
ilyen tartalom, mert saját zsebbıl kell fizetni. Minden ilyen tételre 10 millió Ft-ok szállnak ki 
az ablakon. A cél az, hogy csak támogatott tartalom legyen a projektben. Ha nem érik el a 
92%-ot, az önkormányzatnak 2,8 milliárd Ft-ot kell fizetnie. 
 
Viplak Tibor EVSZI vezetı elmondja, hogy a 92%-ot a KEOP pályázat írja elı, azt teljesíteni 
kell. Egyes területeken nem lehetett elérni ezt a határt. A késıbbi rácsatlakozásra megtalálta 
a tervezı a megoldást. 
 
Tóth Dezsı polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Egyén kérdés, 
hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki 
azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
186/2010. (V. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Enying város szennyvízelvezetés és tisztítás 
projekt Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése során az 
üres ingatlanokat nem szerepelteti a pályázati 
dokumentációban. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Tóth Dezsı polgármester 

 
 
1.5.2 Városkörnyéki alapból kölcsönigénylés 
 
Tóth Dezsı polgármester ismerteti, hogy az Alap által nyújtott kölcsön lehetıséggel nem élt 
az önkormányzat tavaly és elıtte sem, most 32 millió Ft keretet osztottak fel. Az igényléshez 
képviselı-testületi döntés kell. 15 millió Ft-ot kértek, de tekintettel a keretre ez irreális volt. 
Tekintettel arra, hogy az önkormányzat jó tagdíj fizetı volt, 7 millió Ft-ot kap az 
önkormányzat olyan fizetési feltétellel, hogy 3 év alatt 2-2-3 millió Ft-ot kell visszafizetni 
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kamatmentesen. Ismerteti az igénylésre vonatkozó melléklet szerinti határozati javaslatot. 
Kérdezi, van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Kérdés, hozzászólás nem lévén 
szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
187/2010. (V. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Székesfehérvári Városkörnyéki Pénzügyi 
Alapból 7 millió forint visszatérítendı kamatmentes kölcsönt 
igényel 3 éves törlesztési futamidıvel, a szennyvízberuházás 
költségeihez. Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Tóth Dezsı polgármester 

 
 
1.5.3 Már nem aktuális határozatok visszavonása 
 
Tóth Dezsı polgármester ismerteti a már nem aktuális határozatok visszavonására irányuló 
melléklet szerinti határozat javaslatot. Kérdezi, van-e valakinek kérdése. Kérdés, 
hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki 
azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
188/2010. (V. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testület úgy 
határozott, hogy a KvVM FI által 2009. október 6. napján 
megküldött Támogatási Szerzıdés felbontásáról szóló döntés 
következtében a 198/2009. (VI. 24), 201/2009. (VI. 24) és 
268/2009. (VIII. 14.) számú határozatait visszavonja 
 
Határidı:  azonnal 
Felelıs:  Tóth Dezsı polgármester 

 
 
1.6 Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola pályázata 
 
Tóth Dezsı polgármester ismerteti az alapító okirat módosításával kapcsolatos 
kötelezettségvállalásra irányuló melléklet szerinti határozat javaslatot. Kérdezi, van-e 
valakinek kérdése.  
 
Gebula Béla Ákos képviselı elmondja, hogy az iskola számára ez 1.2 millió Ft plusz pénzt 
jelent. 
 
Tóth Dezsı polgármester – egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén - szavazásra bocsátja a 
határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
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A Képviselı-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
189/2010. (V. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
kötelezettséget vállal arra, hogy a Herceg Batthyány Fülöp 
Gimnázium és Általános Iskola alapító okiratába a „képesség-
kibontakoztató, integrációs felkészítés” tevékenységet beépíti, 
illetve a Helyi pedagógiai, és nevelési programot e 
módosításnak megfelelıen fogja elfogadni. 
 
Határidı: 2010. szeptember 30. 
Felelıs: Tóth Dezsı polgármester 
   Bedi Andrea intézményvezetı 

 
 
2. Jegyzı, Aljegyzı elıterjesztései 
2.1 Átfogó értékelés a 2009. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy jogszabályi kötelezettségnek kell eleget tenni az 
átfogó értékelés elkészítésével. A képviselık olvashatták az értékelést. Felhívja rá a 
figyelmet, hogy a IV. fejezet 7. oldal elsı bekezdésérıl majd döntést kell hozni a 
késıbbiekben. 
 
Tóth Dezsı polgármester ismerteti, majd – kérdés, hozzászólás nem lévén - szavazásra 
bocsátja az átfogó értékelés elfogadására irányuló melléklet szerinti határozati javaslat 
elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
190/2010. (V. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Enying Város Önkormányzatának 2009. évi 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásról szóló 
átfogó értékelését a jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét 
képezı formában és tartalommal elfogadja. 
 
Felkéri Szörfi István jegyzıt, hogy az értékelést a Szociális és 
Gyámhivatalnak küldje meg. 
 
Határidı: 2010. május 31. 
Felelıs: Szörfi István jegyzı 

 
 
3. Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elıterjesztései 
3.1 Rendészeti Bizottság létrehozása 
 
Gebula Béla Ákos OKS elnök elmondja, hogy kettı határozati javaslata van a bizottságnak. 
Angyal Gábor Úr részt vett a bizottság ülésén, és tett egy javaslatot, melyhez kapcsolódóan 
ismerteti a bizottság Rendészeti feladatok ellátására irányuló, melléklet szerinti 9/2010. (V. 
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10.) számú határozati javaslatát. Ismerteti, hogy azért született Angyal Gábor javaslatára a 
döntés, hogy megpróbálják szorosabbá tenni az együttmőködést a rendırséggel. A 
közbiztonság javítása, és egymás munkájára való nagyobb rálátás érdekében. Ha a PüB. 
nem vállalja el a feladatot, az OKS természetesen elvállalja. Véleménye szerint a PüB 
meglévı feladataihoz illeszkedik, a TFB-nek már így is sok a feladata. Ezért született ez a 
döntés. 
 
Tóth Dezsı polgármester életszerőtlennek tartja, hogy az elıterjesztésben határidıként az 
azonnal kifejezés szerepel, javasolja június 30. napjában megjelölni a határidıt. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı módosító javaslata, hogy a „Pénzügyi, Ellenırzı és Rendészeti 
Bizottság néven új bizottságot kíván létrehozni” megfogalmazás helyett „és nevét Pénzügyi, 
Ellenırzı és Rendészeti Bizottság névre módosítja” megfogalmazás kerüljön a határozatba.  
 
Nyikos István képviselı sajnálja, hogy a PüB elnöke nem tud jelen lenni az ülésen. A 
bizottság tagjaként mondja, hogy örömmel vették az új feladatot, és természetesen végzik a 
dolgukat, de szerinte aktualitása a következı testületnél lesz, októbertıl lesz lényeges. 
 
Gebula Béla Ákos OKS elnök szerint csak feladatkör bıvüléssel járna a döntés, majd az új 
Képviselı-testület eldönti, hogy akar-e új bizottságot vagy sem. A rendırség számára 
pályázatokon való részvétel feltétele ez, és pénzszerzés a célja a feladatkör bıvülésnek. 
Állami támogatáshoz juthatunk, de ez a feltétele. Hozzájuthatnak pl. laptophoz, autóhoz, 
létszámbıvítéshez akár. 
 
Dr. Lelkes Ákos alpolgármester kérdezi, hogy történt-e egyeztetés a PüB-bel. Nyikos István 
szavai megnyugtatták. 
 
Dr. Miljanovits György képviselı szerint nem kellene elırehaladni az idıben, négy hónap 
múlva választások. A várhatóan 8 fıs testületnek sok az öt bizottság. Ez a négy hónap 
szerinte már semmin nem változtat, csak a bürokráciát lehet szélesíteni. 
 
Tóth Dezsı polgármester kihangsúlyozza, hogy nem új bizottság létrehozásáról van szó, 
csak a PüB feladatköre bıvülne. 
 
Gebula Béla Ákos OKS elnök sajnálja, hogy senki nem volt ott a bizottság ülésén, ha 
ismernék az ott elhangzottakat, más színben látnák az elıterjesztést. Nincs szó a bürokrácia 
emelésérıl. Az új Képviselı-testületet ez nem kötelezi semmire. Idézi a bizottság 
jegyzıkönyvébıl Angyal Gábor ırsparancsnok hozzászólását, mely szerint most nem tud 
ilyen tárgyú pályázatokról, de évente többször van lehetıség térfigyelı rendszerek, illetve 
egyéb közbiztonsági eszközök beszerzésére. Ismerteti Gál Balázs hozzászólását is, melyben 
javasolja, hogy ha a PüB nem tudja a feladatbıvülést felvállalni, az OKS feladatkörébe 
integrálják a rendészeti feladatokat. Ez adminisztratív lépés, ami pályázati lehetıségeket 
nyit meg. 
 
Tóth Dezsı polgármester szavazásra bocsátja Mihályfi Gábor aljegyzı módosító javaslatát. 
Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
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Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
191/2010. (V. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
rendészeti feladatok Pénzügyi Bizottság feladatkörébe történı 
integrálásával kapcsolatos határozati javaslatban a „Pénzügyi, 
Ellenırzı és Rendészeti Bizottság néven új bizottságot kíván 
létrehozni” megfogalmazás helyett „és nevét Pénzügyi, 
Ellenırzı és Rendészeti Bizottság névre módosítja” 
megfogalmazás használatát elfogadja. 
 

 
Tóth Dezsı polgármester szavazásra bocsátja a határidı megállapítására irányuló módosító 
javaslatát. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
192/2010. (V. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a rendészeti feladatok Pénzügyi Bizottság 
feladatkörébe történı integrálásával kapcsolatos határozati 
javaslat határidejének 2010. június 30. napjában való 
megállapítását elfogadja. 

 
Tóth Dezsı polgármester szavazásra bocsátja a fentiek szerint módosított határozati javaslat 
elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
193/2010. (V. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Pénzügyi és Ellenırzı Bizottság feladatkörét 
kibıvíti és nevét Pénzügyi, Ellenırzı és Rendészeti Bizottság 
névre módosítja. 
 
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az SZMSZ módosítást a 
soron következı ülésre a döntésnek megfelelıen készítse el. 
 
Határidı: 2010. június 30. 
Felelıs: Szörfi István jegyzı 

 
 
3.2 Szirombontogató Óvoda csoportszámainak alakulása a 2010/2011. nevelési évben 
 
Gebula Béla Ákos OKS elnök ismerteti a bizottság óvodai csoportszám 2010/2011-es 
nevelési évre vonatkozó meghatározására irányuló melléklet szerinti 12/2010. (V. 10.) 
számú határozati javaslatát. 
 
Tóth Dezsı polgármester – kérdés, hozzászólás nem lévén - szavazásra bocsátja a határozati 
javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
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A Képviselı-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
194/2010. (V. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Szirombontogató Óvoda 2010/2011. nevelési 
évben indítható csoportjainak számát 10 csoportban határozza 
meg. 

 
 
4. Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elıterjesztései 
4.1 Városi Bölcsıde felújítása kapcsán a gyermekek ideiglenes elhelyezésének kérdése 

(jkv. 7. old.) 
 
Bíró Attila TFB elnök ismerteti a bizottság Városi Bölcsıde ideiglenes elhelyezésével 
kapcsolatos, melléklet szerinti 69/2010. (V. 12.) számú határozati javaslatát. 
 
Tóth Dezsı polgármester ismerteti, hogy pénteken érkezik az ÁNTSz, hogy megtekintse a 
Ligeti Iskolát. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı elmondja, hogy beszélt a megyei közgyőlés elnök asszonyával, 
aki támogatni fogja az ideiglenes elhelyezést az önkormányzat által megjelölt épületben. 
 
Tóth Dezsı polgármester- egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén - szavazásra bocsátja a 
határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
195/2010. (V. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Városi Bölcsıde a volt Ligeti iskolába (8130 
Enying, Rákóczi u. 33.) történı ideiglenes áthelyezéséhez – 
bölcsıde fejlesztési projekt kivitelezési munkálatai miatt – 
hozzájárul. A szükséges hatósági engedélyek, illetve a 
tulajdonosi hozzájárulás beszerzése az önkormányzat feladata. 
 
Ennek érdekében felkéri Tóth Dezsı polgármestert, dr. Lelkes 
Ákos alpolgármestert, Nagy József Ödön és Gebula Béla Ákos 
képviselıket, hogy a szükséges hatósági engedélyek és 
tulajdonosi hozzájárulás beszerzése tárgyában vegyék fel a 
kapcsolatot az érintett hatóságokkal, illetve a Fejér Megyei 
Önkormányzattal, mint az ingatlan ½ részének tulajdonosával. 
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Tóth Dezsı polgármester 
   Dr. Lelkes Ákos alpolgármester 
   Nagy József Ödön képviselı 
   Gebula Béla Ákos képviselı 
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4.2 Városvédı, -szépítı és Hagyományırzı Egyesület volt ’Szülıotthon’ kertjében álló 
szobor áthelyezésére irányuló javaslatának megtárgyalása 

 
Bíró Attila TFB elnök ismerteti a bizottság szobor áthelyezésére irányuló melléklet szerinti 
64/2010. (V. 12.) számú határozati javaslatát. 
 
Tóth Dezsı polgármester kérdezi, kíván-e valaki hozzászólni. Kérdés, hozzászólás nem 
lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
196/2010. (V. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Városvédı, - Szépítı és Hagyományırzı 
Egyesület volt ’Szülıotthon’ kertjében álló szobor áthelyezésére 
irányuló javaslatát támogatja, amennyiben a Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal Közép-dunántúli Irodája a szükséges 
engedélyt megadja. 
 
Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelıs:  Tóth Dezsı polgármester 
Határidı:  folyamatos 

 
 
4.3 Raffael Ferenc ingatlanvételi kérelmének ismételt megtárgyalása 
 
Bíró Attila TFB elnök ismerteti a bizottság ingatlanértékesítésre irányuló melléklet szerinti 
66/2010. (V. 12.) számú határozati javaslatát. 
 
Tóth Dezsı polgármester kérdezi, kíván-e valaki hozzászólni a határozati javaslathoz. 
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, 
hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
197/2010. (V. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az önkormányzat tulajdonában lévı Enying 
külterületi 0104/8 hrsz-ú, 9,41 AK értékő ingatlanát értékesíti 
azzal a feltétellel, hogy az ingatlan 2010. évre járó haszonbérleti 
díja az önkormányzatot illeti meg, a birtokba adás idıpontja: 
2011. január 1., továbbá az erre vonatkozó Raffael Ferenc 
Enying, Attila u. 3. szám alatti lakos vételi ajánlatát (45.000 
Ft/AK) elfogadja.  
 
Felelıs:  Tóth Dezsı polgármester 
Határidı:  folyamatos 
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4.4 A 0120/4 hrsz-ú ingatlan értékesítésének megtárgyalása 
 
Bíró Attila TFB elnök ismerteti a bizottság szántó értékesítésére irányuló melléklet szerinti 
67/2010. (V. 12.) számú határozati javaslatát. 
 
Tóth Dezsı polgármester kérdezi, kíván-e valaki hozzászólni. Kérdés, hozzászólás nem 
lévén szavazásra bocsátja a TFB határozati javaslatának elfogadását. Kéri, hogy aki azzal 
egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
198/2010. (V. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az önkormányzat tulajdonában lévı Enying 
külterületi 0120/4 hrsz-ú, 7,89 AK értékő, 2391 m2 nagyságú 
szántó mővelési ágú ingatlanát értékesíti Mikó Liane Edith 
(8130 Enying, Mikó tanya) részére 45.000 Ft/AK áron. 
Az ügyvédi és földmérıi költségek a vevıt terhelik. 
 
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerzıdés 
aláírására. 
 
Felelıs:  Tóth Dezsı polgármester 
Határidı:  folyamatos 

 
 
4.5 Brandtmüller Istvánné ismételt kérelmének megtárgyalása 
 
Bíró Attila TFB elnök ismerteti a bizottság egyedi kérelmek következı évi költségvetés 
tárgyalásakor való megvitatására irányuló melléklet szerinti 68/2010. (V. 12.) számú 
határozati javaslatát. 
 
Tóth Dezsı polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése. Kérdés, hozzászólás nem lévén 
szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
199/2010. (V. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a közvilágítási lámpatestek felszerelésére 
irányuló egyedi kérelmeket 2011. évi költségvetésének tervezési 
idıszakában újra tárgyalja. 
 
Határidı: folyamatos  
Felelıs Tóth Dezsı polgármester  
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4.6 Inter-Faktor Pénzügyi Zrt. „Sikeres Magyarországért Bérlakás Hitelprogram” 
 
Bíró Attila TFB elnök ismerteti a bizottság ajánlat elvetésére irányuló melléklet szerinti 
71/2010. (V. 12.) számú határozati javaslatát. 
 
Tóth Dezsı polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy 
aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
200/2010. (V. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az ingatlanárverések kapcsán felmerülı 
elıvásárlási jogával jelenlegi szőkös anyagi helyzetére 
tekintettel hitelprogram keretében sem tud élni. 
 
Határidı:  folyamatos 
Felelıs:  Tóth Dezsı polgármester 

 
 
5. Pénzügyi Bizottság elıterjesztése 
5.1 Az intézményi étkezési normákról és térítési díjakról szóló rendelet módosítása 
 
Nyikos István PÜB tag ismerteti a bizottság intézményi étkezési normákról és térítési 
díjakról szóló rendelet elfogadására irányuló melléklet szerinti 64/2010. (V. 18.) számú 
határozati javaslatát. 
 
Tóth Dezsı polgármester kérdezi, kíván-e valaki hozzászólni. Kérdés, hozzászólás nem 
lévén szavazásra bocsátja a rendelet elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 

A Képviselı-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az intézményi étkezési normákról 
és térítési díjakról jelen jegyzıkönyv mellékletét képezı 12/2010. (VI. 01.) számú 
rendeletet alkotja. 

 
 
 
5.2 Rendırség kérelme 
 
Nyikos István PÜB tag ismerteti a bizottság kérelem elutasítására irányuló melléklet 
szerinti 67/2010. (V. 18.) számú határozati javaslatát. Véleménye szerint szomorú döntés a 
volt, mert a rendırség megérdemelne egy minimális támogatást, de sajnos a nincsbıl nem 
tudnak adni. 
 
Tóth Dezsı polgármester kérdezi a jelenlévıket, van-e kérdésük. Kérdés, hozzászólás nem 
lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
201/2010. (V. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy – az önkormányzat jelenlegi pénzügyi 
helyzetére való tekintettel – nem tud anyagi támogatást 
nyújtani az Enyingi Rendırırs számára. 
 
Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa az 

Enyingi Rendőrőrs parancsnokát. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Tóth Dezsı polgármester 

 
 
5.3 Kossuth L. u. 22. szám alatti ingatlan hıvédı fóliázása 
 
Nyikos István PÜB tag ismerteti a bizottság költség biztosítására irányuló melléklet szerinti 
68/2010. (V. 18.) számú határozati javaslatát. 
 
Tóth Dezsı polgármester kérdezi a jelenlévıket, van-e kérdésük. Kérdés, hozzászólás nem 
lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
202/2010. (V. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az Enying, Kossuth u. 22. szám alatti épület 
ablakainak hıvédı fóliával történı ellátására bruttó 150.000,- Ft 
összeget biztosít a dologi kiadások terhére.  
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Szörfi István jegyzı 

 
 
5.4 A Víziközmő Társulat indulásával kapcsolatos kérdések 
 
Nyikos István PÜB tag ismerteti a bizottság összeg biztosítására irányuló melléklet szerinti 
70/2010. (V. 18.) számú határozati javaslatát. 
 
Viplak Tibor EVSZI vezetı kérdezi, hogy a Városkörnyék Alap terhére lehet-e biztosítani 
ezt az összeget, úgy, hogy addig megelılegezik. 
 
Tóth Dezsı polgármester mivel a pénzügyi vezetı nincs jelen az ülésen, most nem tud 
választ adni. 
 
Viplak Tibor EVSZI vezetı elmondja, hogy a Városkörnyéki Alapból a szennyvízre kapná a 
pénzt az önkormányzat. 6,5-7 millió Ft lenne az önkormányzati ingatlanok költsége. 
Célszerő lenne az Alaptól kapott pénzt érdekeltségi hozzájárulásként hasznosítani. Vagy 
most a 1,5 millió Ft-ot a fejlesztési hitelbıl, a többit pedig majd az Alapból. 
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Gebula Béla Ákos képviselı szerint ez korrekt lépés lenne, nem kellene folyton a fejlesztési 
hitelt terhelni, illetve zárolni is kellene erre a célra, hogy az érdekeltségi hozzájárulásokat 
kifizesse az önkormányzat. Célszerő lenne ezt a pénzügyi vezetıvel megbeszélni. 
 
Szörfi István jegyzı szerint olyan pénzrıl beszélnek, ami még nincs. Forrásként jó a 
fejlesztési hitel. Ha megjön az Alapból a pénz, dönthetnek. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı szerint a PüB javaslatáról lehet dönteni. Június 16-án lesz 
rendkívüli testületi ülés, akkor errıl is dönthetnek. Addig úgy sem kerül elutalásra a pénz a 
Víziközmő Társulatnak, illetve kiderül a pontos hozzájárulás mértéke is. 
 
Tóth Dezsı polgármester - egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén - szavazásra bocsátja a 
határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
203/2010. (V. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az önkormányzati közmő hozzájárulásból 
1.500.000,-Ft-ot egy összegben megfizet az Enyingi 
Szennyvízberuházó Viziközmő Társulat részére, melynek 
forrása a fejlesztési hitel. 
 
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt a fejlesztési ütemezések 
átvizsgálására. 
 
Határidı: a kifizetés tekintetében a Viziközmő Társulat 

bejegyzését követı 15 napon beül, egyebekben a 
soron következı rendes Pénzügyi Bizottsági ülés 

Felelıs: Tóth Dezsı polgármester 
 
 
 
5.5 STRABAG AG részére átutalás 
 
Nyikos István PÜB tag ismerteti a bizottság garanciális visszatartás összegének átutalására 
irányuló melléklet szerinti 71/2010. (V. 18.) számú határozati javaslatát. 
 
Tóth Dezsı polgármester kérdezi a jelenlévıket, van-e kérdésük.  
 
Gebula Béla Ákos képviselı kérdezi, hogy mi a forrás. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy a forrás az MFB hitel. 
 
Tóth Dezsı polgármester – egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén - szavazásra bocsátja a 
határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
204/2010. (V. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Strabag AG. (Budapest, Szegedi út 35-37.) 
társasággal 2009. május 13-án kelt Vállalkozási szerzıdés 5.1 
pontjában meghatározott, 5%-os garanciális visszatartásként 
funkcionáló összeget, vagyis 1.263.087,- Ft összeget átutal a 
társaság részére. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Tóth Dezsı polgármester  

 
 
5.6 Korábbi határozat kiegészítése /175/2010. (V. 04.)/ 
 
Nyikos István PÜB tag ismerteti a bizottság korábbi döntés kiegészítésére irányuló 
melléklet szerinti 72/2010. (V. 18.) számú határozati javaslatát. 
 
Tóth Dezsı polgármester kérdezi a jelenlévıket, van-e kérdésük. Kérdés, hozzászólás nem 
lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
205/2010. (V. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a 175/2010. (V.04.) számú határozatát az 
alábbiakkal egészíti ki: 
 
„Az ingatlan használatával kapcsolatos költségek a használót 
terhelik.”  
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Tóth Dezsı polgármester  

 
Tóth Dezsı polgármester – egyéb közérdekő bejelentés nem lévén – a nyílt ülést 15.57 
órakor bezárja. 
 
Enying, 2010. május 31. 
 
 
 
 
   Tóth Dezsı     Szörfi István 
  polgármester          jegyzı 
 
 
 
 
  Dr. Lelkes Ákos    Nyikos István 
       hitelesítı        hitelesítı 


