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Tóth Dezső polgármester,
dr. Lelkes Ákos alpolgármester
Bíró Attila, Botos Sándor, Buza Lajos, Gál Balázs, Gebula Béla Ákos,
dr. Miljánovits György (késve érkezik), Mohai Istvánné,
Nagy József Ödön, Nyikos István, dr. Óvári László,
Szabó Attila, Venczel Zita képviselők
Szörfi István jegyző,
dr. Takács László aljegyző,
Závodni Lászlóné pénzügyi vezető,
Tolnai Zsuzsanna Szirombontogató Óvoda vezetője
Királyné Csernánszki Ilona Városi Bölcsőde vezetője
Rideg Lászlóné könyvtárvezető
Szemerei Szilvia jegyzőkönyvvezető

Tóth Dezső polgármester köszönti a megjelent képviselőket, Angyal Gábor
rendőrőrsparancsnok Urat, a Városi TV nézőit. Megállapítja, hogy a képviselők
határozatképes számban megjelentek, létszámuk 14 fő. Az ülést 14.03 órakor megnyitja. A
jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Botos Sándor és Gebula Béla Ákos képviselőket, a
jegyzőkönyv vezetésére Szemerei Szilviát. Ismerteti a testület zárt ülésen hozott döntéseit:
Képviselő-testület határozatot hozott Tolnai Zsuzsanna Oktatási, Kulturális és Sportbizottság
kültagjának történő megválasztásáról; Mohai Istvánné intézményvezető nyugdíjazás miatti
felmentéséről, s március 1-től munkavégzési kötelezettsége alóli felmentéséről; Lakiné
Pázmándi Mária védőnő nyugdíjba vonulása következtében Csengeri Gyuláné
alkalmazásáról; Szabó Jánosné intézményvezető nyugdíjazás miatti felmentéséről,
munkavégzési kötelezettsége alóli felmentéséről; szavazatszámláló bizottsági póttagok
megválasztásáról; Lidl Magyarország Bt-vel kötendő szerződésről. A nyugdíjba vonuló
kollégáknak köszöni eddig végzett munkájukat, s nyugdíjas éveikhez jó egészséget kíván.
Ismerteti a nyilvános ülés napirendjét, melyet a testület zárt ülésen már elfogadott.
N a p i r e n d:
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módosítása
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2008. évi fejlesztési sorrend
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Tájékoztató a bizottsági hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: Gebula Béla Ákos
OKS elnöke

6.

Vegyes ügyek

1. Polgármester előterjesztései
1.1 Angyal Gábor rendőrőrs parancsnok meghallgatása
Angyal Gábor rendőrőrs parancsnok decemberi ígéretének eleget téve beszámol az elmúlt
kettő hónap munkájáról. Elmondja, hogy az illetékességi területén megtette a bemutatkozó
látogatásokat az intézményeknél, a civil szervezeteknél, a polgárőrségnél; megismerkedett a
környező rendőrkapitányságok vezetőivel. Következő lépésként felmérte a rendőrőrs
személyzeti lehetőségeit és a jobbításra irányuló javaslatok számbavételét. A rendőrősön 4 fő
nyugdíjazása várható, akiknek pótlására ígéretet kapott. Általában elmondható, hogy fiatal
az őrs állománya. A jobb munkavégzés érdekében javaslatokat tett személyi változtatásokra.
Javaslatot tett a nyomozói csoport vezetőjére, aki főiskolai végzettséggel rendelkezik, és
eddig körzeti megbízotti szolgálatot teljesített. A bűnügyekre tekintettel célul tűzte ki az
elkövetett bűncselekmények számának csökkentését. Az eredmények eléréséhez azonban a
társadalom támogatására is szükség van. Példaként hozza fel, hogy betörés esetén a
szomszédok gyakran nyilatkoznak úgy, hogy nem láttak semmit, mert nem akarnak
bíróságon tanúskodni. Kéri a jelenlévők, a civil szervezetek és a polgárőrség segítségét ennek
megváltoztatásában. Az őrsön kettő nyomozó dolgozott nagy ügyszámmal. A jövőben
átszervezéssel kívánja megvalósítani a profiltiszta bűnüldöző munka végzését. Bízik benne,
hogy az intézkedések következtében láthatóbb a rendőrség munkája. A pénzintézetekben
füzetet helyeztetett el, melybe a kollégák feljegyzik az ellenőrzés időpontját. Ennek célja
egyrészt a megelőzés, másrészt a kollégák ellenőrizhetősége. Az oktatási intézményeknek
oktatási lehetőséget ajánlott, az óvodában nagy sikert aratott a rendőrautó bemutatása, a
gimnáziumban pedig toborzás céljából szeretné népszerűsíteni a rendőrség munkáját. Az
őrsnek 2 db gépkocsija volt: egy 800 e km-t futott Octavia és egy VW Bora. Sikerült elérnie,
hogy egy 60 e km-t futott Octaviát, egy 12 e km-t futott Octaviát, és a nyomozók egy Opel
Astrat kapjanak. A közlekedésbiztonság javítása érdekében elhangzott kérésnek eleget téve
fokozott figyelmet fordítottak a szabályok betartatására, mely megítélése szerint eredményes
volt. 1-2 feljelentés, 1-2 helyszíni bírság született és számos figyelmeztető cédulát osztottak
ki. Kéri a testület együttműködését abban, hogy a rendőrség a jövőben élni tudjon a
pályázati lehetőségekkel. Ehhez ugyanis szükség van egy közbiztonsági koncepcióra.
Elmondja, hogy erre pénzt nem kell költeni, felajánlja, hogy elkészíti a koncepciót, melyhez
szakmai egyeztetést és a későbbiekben a testületi támogatást kér. A traffipaxra irányuló
kérésnek eleget téve elmondja, hogy a székesfehérvári kollégák többször végeztek mérést. A
felmerülő kérdésekre szívesen válaszol.
Tóth Dezső polgármester elmondja, hogy a Rendőrőrs beszámolójára április hónapban kerül
majd sor.
Nyikos István képviselő elmondja, hogy a lakosság részéről pozitív visszajelzéseket kap a
rendőrségi jelenléttel kapcsolatban. Sokan hiányolják azonban, hogy a 64-es úton nincs jól
láthatóan kitáblázva, hol található a rendőrőrs.
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Angyal Gábor rendőrőrs parancsnok megköszöni a figyelmet, jó munkát kíván a testületnek,
és 15.20 órakor elhagyja a tanácstermet.
1.2

Beszámoló a két ülés közötti időszakban történtekről

Tóth Dezső polgármester ismerteti beszámolóját a két ülés között történt eseményekről,
mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. … Szavazásra bocsátja a Székesfehérvári
Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány támogatására irányuló javaslatát. Aki az
alapítvány támogatásával, és részükre heti egy alkalommal helyiség biztosításával egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
Gebula Béla Ákos képviselő megjegyzi, hogy az alapítvány számára a cége biztosítja a
működésükhöz szükséges helyiséget.
A Képviselő-testület 14 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Enying Város Önkormányzata
59/2008 (II. 27.) számú határozata:

Képviselő-testületének

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy támogatja a Székesfehérvári Regionális
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány GKM által kiírt, a kezdő
vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatására benyújtásra kerülő
pályázatát. A pályázatban meghatározott célkitűzések
megvalósítása érdekében heti egy alkalommal irodahelyiséget
biztosít az Alapítvány munkatársa számára ügyfélszolgálati
feladatok ellátására.
Felhatalmazza
aláírására.
Határidő:
Felelős:
1.3

a

polgármestert

a

támogatói

nyilatkozat

azonnal
Tóth Dezső polgármester

2008. évi költségvetési rendelet elfogadása

Tóth Dezső polgármester elmondja, hogy az ülést megelőzően került sor a Pénzügyi
Bizottság rendkívüli ülésére, mert az előterjesztésben összeadási hiba adódott. Ismerteti a
melléklet szerinti javítás indokait előadó előterjesztést és a rendelettervezetet. Kérdés,
hozzászólás, módosító javaslat nem lévén kéri, hogy aki a rendelet elfogadásával egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül Enying
Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről jelen jegyzőkönyv
elválaszthatatlan mellékletét képező 4/2008. (III. 0 5.) számú rendeletet alkotja.
Az Oktatási Bizottság intézmény-összevonással kapcsolatos előterjesztése
Gebula Béla Ákos OKS elnök ismerteti a bizottság 5/2008. (II. 20.) számú határozatát, mely
a Bocsor István Gimnázium és a Török Bálint Általános Iskola összevonására irányul, és jelen
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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Dr. Miljánovits György képviselő tekintettel a bizonytalan lábakon álló költségvetésre
kérdezi, hogy rendelkezésre áll-e a kiadások csökkentésére vonatkozó adat.
Tóth Dezső polgármester elmondja, hogy a Pü. Biz. ülésén elhangzottak szerint 10 milliós
nagyságrendű megtakarításról van szó, attól függően, hogy melyik variációt választja a
testület.
Gebula Béla Ákos OKS elnök ismerteti, hogy 18,5 millió Ft-ot eredményezne a számolások
alapján. Elmondja, hogy az intézmény-összevonásra több változat született, de a bizottság
egyhangúlag ezt támogatta. A további lehetséges csökkentés érdekében egyéni képviselői
indítvánnyal is kíván élni.
Tóth Dezső polgármester összefoglalja, hogy korábban elhangzott olyan javaslat, hogy a
Bocsor István Gimnázium, a Török Bálint Általános Iskola mellett a Vas Gereben Művelődési
Ház és Könyvtár kerüljön összevonásra. A másik javaslat szerint pedig az Általános
Művelődési Központ (ÁMK) megvalósításával a Bocsor István Gimnázium, Török Bálint Ált.
Isk., Szirombontogató Óvoda , Városi Bölcsőde és a Vas Gereben Művelődési Ház és
Könyvtár kerüljön összevonásra.
Gebula Béla Ákos OKS elnöke elmondja, hogy a bizottság ülésén ilyen nem hangzott el,
ilyen javaslatokat a bizottság nem tárgyalt. A bizottság az előbb ismertetett javaslatot
támogatta.
Tóth Dezső polgármester ismerteti, hogy a Pü. Biz. rendes ülése után megtartott informális
ülésen próbaszavazásra került sor, és 12-ből 9 vagy 10 képviselő támogatta az öt intézmény
összevonását, de 8-an a kis ÁMK létrehozását is.
Nagy József Ödön képviselő szintén így emlékszik rá. Javasolja, hogy a jövőben ne tartsanak
informális ülést, mert senkit nem kötelez semmire. Meggyőződése, hogy a racionális érvek,
gazdasági szempontok, és a szakmaiság alapján ez a legrosszabb. Egyszerűbb lett volna a
Bocsor István Gimnázium működtetését átadni a megyének. Véleménye szerint átszervezés
nélkül is meg lehet takarítani ezt az összeget. Valóban tett Elnök Úr egyéni képviselői
indítványt, ez azonban – véleménye szerint – nem tartozik szervesen a tárgyhoz, ezért nem is
támogatja azt. Nehezményezi, hogy a bizottsági ülésen nem kapott szót senki.
Dr. Lelkes Ákos alpolgármester nem akarja tovább gerjeszteni a vitát, de nehezményezi,
hogy a 3 és fél órás informális ülést követően, az ott legjobb megoldásnak tartott, 10
szavazatot kapott javaslat nem került a bizottság elé tárgyalásra; valamint, hogy a bizottság
ülésén anélkül szavaztak, hogy előbb bárki szót kapott volna.
Gebula Béla Ákos OKS elnök felhívja rá a figyelmet, hogy e tárgyban kettő informális ülés is
volt, így ő maga 6 és fél órát töltött ezzel. Emlékezteti a jelenlévőket, hogy az informális ülés,
mint intézmény nem is létezik. Elmondja, hogy felmerültek olyan kérdések, ami alapján
egyértelművé vált a bizottság álláspontja, és 3 igen szavazattal, 1 tartózkodással az
előterjesztett határozati javaslatot javasolják elfogadásra.
Buza Lajos képviselő elmondja, hogy nem tudja támogatni a nagy ÁMK-t úgy, ahogy az
korábban előtérbe került.
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Gebula Béla Ákos OKS elnök elmondja, hogy 6 verzió került kidolgozásra, az utóbbi
alátámasztására semmilyen számadat nem szerepelt, hozzá elemzés nem kapcsolódott.
Cáfolja, hogy egyéni indítványa ne kapcsolódna a tárgyhoz, már az informális ülésen
javasolta, hogy csatolják azt az előterjesztés mellé.
Závodni Lászlóné pü. vezető ismerteti, hogy a 6 változatból 5 van kidolgozva, melyet
mindenki megkapott.
Tóth Dezső polgármester módosító javaslatként szavazásra bocsátja a kis ÁMK létrehozását
a Bocsor I. Gimn., Török B. Ált. Isk., Szirombontogató Óvoda és Vas Gereben Művelődési
Ház és Könyvtár összevonásával. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 8 ellenszavazattal, 2 tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Enying Város Önkormányzata
60/2008 (II. 27.) számú határozata:

Képviselő-testületének

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy a Bocsor István Gimnázium, Török Bálint
Általános Iskola, Szirombontogató Óvoda és Vas Gereben
Művelődési Ház és Könyvtár egy intézménybe történő
integrálását támogatja.
A szavazás értelmében a fenti határozatot a Képviselő-testület nem fogadta el.
Tóth Dezső polgármester módosító javaslatként szavazásra bocsátja a Bocsor I. Gimn., Török
B. Ált. Isk. és Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár összevonását. Kéri, hogy aki a
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 7 ellenszavazattal, 2 tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Enying Város Önkormányzata
61/2008 (II. 27.) számú határozata:

Képviselő-testületének

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy Bocsor István Gimnázium, Török Bálint
Általános Iskola és Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár
egy intézménybe történő integrálását támogatja.
A szavazás értelmében a fenti határozatot a Képviselő-testület nem fogadta el.
Tóth Dezső polgármester módosító javaslatként szavazásra bocsátja az OKS Bocsor I. Gimn.
és Török B. Ált. Isk. összevonására irányuló eredeti határozati javaslatát. Kéri, hogy aki a
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 2 tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
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Enying Város Önkormányzata
62/2008 (II. 27.) számú határozata:

Képviselő-testületének

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy a Bocsor István Gimnáziumot és a Török
Bálint Általános Iskolát többcélú közoktatási intézménnyé,
azon belül összetett iskolává vonja össze 2008. július 2-i/ vagy
augusztus 2-i/ vagy augusztus 31-i hatállyal.
Az intézmény-összevonás feladattervét az alábbiakban
határozza meg:
1./ Az
Oktatási
Hivatal
Közép-dunántúli
Regionális
Igazgatóságának megkeresése az Országos Szakértői
Névjegyzékben szereplő közoktatási szakértő kiválasztása
érdekében, egyben javasolt szakértő véleményének
bekérése.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Tóth Dezső polgármester

2./ A Fejér Megyei Önkormányzat megkeresése szakvélemény
megadása érdekében.
Határidő:
a közoktatási szakértő
megérkezését követően azonnal
Felelős:
Tóth Dezső polgármester

szakvéleményének

3./ A törvény által arra jogosultak (intézmények alkalmazotti
közössége, szülői szervezetek, diákönkormányzatok)
véleményének megkérése.
Határidő:
a megyei önkormányzat
megérkezését követően azonnal
Felelős:
Tóth Dezső polgármester

szakvéleményének

4./
a. A nevelési és oktatási intézmények optimális
csoportlétszámainak illetve alkalmazotti létszámának
meghatározása, különös tekintettel a humánerőforrás
jogszabályi
lehetőségek
szerinti
leggazdaságosabb
tervezési meghatározására, illetve az összevonással
érintett intézmények törvényes és kellő szakmaisággal
ellátott alapfeladataira.
b.

Az összevonással érintett intézmények megszüntető
okiratainak illetve az új intézmény alapító okiratának
elkészítése.

Határidő:
A
Képviselő-testület
megelőzően, az SZMSZ szerint
Felelős:
Szörfi István jegyző

végleges

döntését
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5./ A Képviselő-testület végleges döntése, amely tartalmazza
− a megszüntető okiratok és az alapító okirat elfogadását,
− az intézményvezetői megbízások visszavonását.
− A csoport és alkalmazotti létszámok meghatározását, ezzel
egyidejűleg az esetlegesen szükséges létszámcsökkentést,
− Az új intézmény vezetői álláshelyére vonatkozó pályázati
kiírás elfogadást.
(Az intézményvezetői megbízások visszavonása és az új
intézményvezető megbízása a megszüntető okiratok
illetve az új alapító okirat késleltetett hatályához
igazodik.)
Határidő:
a véleményezésre jogosultak véleményének
beérkezését követően azonnal – SZMSZ szerint
Felelős:
Tóth Dezső polgármester
Az OKS bizottság elnökének egyéni képviselői előterjesztése
Gebula Béla Ákos OKS elnök ismerteti Dr. Takács László aljegyzővel közösen kidolgozott
előterjesztését, mely az összevonással nem érintett intézmények működési kiadásainak
csökkentésére irányul. Hangsúlyozza, hogy nem emberek elbocsátására, nem a vezetői
pótlékok elvonására irányul a javaslata.
Buza Lajos képviselő egyetért az előterjesztéssel, javasolja, hogy a határozatban a csökkentés
a működési kiadás helyett a működési hiányra irányuljon.
Dr. Takács László aljegyző elmondja, hogy ebben az esetben nem ugyanaz lenne az
eredmény, az utóbbi jóval kevesebb megtakarítást eredményezne. A módosító javaslat
elfogadása esetében nincs értelme a határozatnak.
Dr. Óvári László képviselő nem javasolja meghatározni a mértéket, derítse ki a vizsgálat,
hogy mennyivel lehet csökkenteni a kiadást.
Gebula Béla Ákos OKS elnök szerint a mérték meghatározásánál figyelembe vették a
megvalósíthatóságot. Amennyiben nem kerül meghatározásra a minimális mérték, akkor a
vizsgálat azt fogja megállapítani, hogy nem lehet csökkenteni a kiadást.
Buza Lajos képviselő nehezményezi, hogy a kiadás csökkentésére irányuló megfogalmazás
nem ad lehetőséget a bevételek növelésére az intézményvezetőnek.
Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja Buza Lajos képviselő módosító javaslatát. Kéri,
hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 7 ellenszavazattal, 5 tartózkodással a módosító javaslatot nem
fogadta el.
Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja az intézmények költségvetésének
felülvizsgálatára irányuló eredeti képviselői indítványt. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Enying Város Önkormányzata
63/2008 (II. 27.) számú határozata:

Képviselő-testületének

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy az alábbi intézményei költségvetését
felülvizsgálja a működési kiadások csökkentése érdekében
azzal, hogy az eddig ellátott feladatokat továbbra is el kell látni
valamilyen formában. Az átvilágítás eredményeképpen
legalább az alábbi mértékű működési kiadás csökkentést kell
elérni:
Városi Bölcsőde
Óvoda
Szolgáltató Intézmény
Művelődési Ház és Könyvtár

10-30%
10-30%
10-30%
10-30%

Egyesített Szociális Intézmény: a működtetés átadása a
Mezőföldi Többcélú Kistérségi Társulásnak (az ezzel járó
gazdasági előnyök bemutatásával).
Határidő:
Felelős:

2008. március 31.
Pénzügyi Bizottság

Az ülés rövid szünet után 16.20 órakor folytatódik. Botos Sándor képviselő nem tért vissza a tanácsterembe, a
testület létszáma 13 fő.

Tóth Dezső polgármester javasolja, hogy következő napirendi pontként az Eü. Biz.
előterjesztései kerüljenek megvitatásra. Kéri, hogy aki az ügyrendi javaslattal egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 13 igen, egyhangú szavazattal az ügyrendi javaslatot elfogadta.
2.

Egészségügyi és Szociális Bizottság előterjesztései
2.1 Az alapellátás 2007. évi tevékenységéről beszámoló
Dr. Miljánovits György Eü. Biz. elnök ismerteti a bizottság beszámoló elfogadására irányuló
határozati javaslatát.
Dr. Óvári László képviselő információi szerint reggel 7 és 8 óra között nem érhető el orvos
Enyingen. Elmondja, hogy régen az ügyeletet akkor zárták be, amikor valamelyik háziorvos
megkezdte rendelését.
Dr. Miljánovits György Eü. Biz. elnök ismerteti, hogy reggel 8 óráig tart az ügyelet, a mai
napon 7.45 órakor még beteghez ment az ügyeletes autóval. A háziorvosokat illetően pedig
elmondja, délutáni rendelés esetén délelőtt, délelőtti rendelés esetén pedig délután az
orvosok készenlétben állnak.
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Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja a bizottság beszámoló elfogadására irányuló
határozati javaslatát. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Enying Város Önkormányzata
64/2008 (II. 27.) számú határozata:

Képviselő-testületének

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy elfogadja az alapellátás 2007. évi
tevékenységéről készült beszámolót.
2.2 Pharmaning Kft. gyógyszertár nyitva tartás és ügyeleti idő egyeztetési kérelme (az
anyag az EüB hétfői ülését követően, a testületi ülés előtt kerül kiosztásra)
Dr. Miljánovits György Eü. Biz. elnök elmondja, hogy az ÁNTSz a Vitál Plusz Patika nyitva
tartási idejének véleményezését kérte. A bizottság ülésén mindkettő patika képviselői jelen
voltak, és megegyeztek abban, hogy kéthetes váltásban látják el az ügyeletes patika nyitva
tartását. Ismerteti a bizottság határozati javaslatát.
Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja a bizottság határozati javaslatát. Kéri, hogy aki
a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 13 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Enying Város Önkormányzata
65/2008 (II. 27.) számú határozata:

Képviselő-testületének

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy a Vitál Plusz Patika (8130 Enying, Szabadság
tér 26.) tervezett szolgálati idejét az alábbiak szerint
véleményezi:
Nyitvatartási idő:
Ügyeleti idő:
Határidő:
Felelős:

Hétfőtől – Péntekig: 7.30 - 18.30
Szombaton: 8.00 – 13.00
Vasárnap: zárva
Enying Város településen kétheti váltás
szerint.

azonnal
Tóth Dezső polgármester

16.26 órakor dr. Miljánovits György képviselő elhagyja a tanácstermet, a testület létszáma 12 fő.

Jegyzői előterjesztések
Népszavazások többletköltség biztosítása
Szörfi István jegyző ismerteti a népszavazással kapcsolatos dologi költségek biztosítására
irányuló melléklet szerinti határozati javaslatát.
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Buza Lajos képviselő meggyőződése, hogy a központi előirányzatból meg kell csinálni, ilyen
költségvetés mellett nem tartja etikusnak a kérést.
Gebula Béla Ákos képviselő felhívja rá a figyelmet, hogy állami normatívát erre nem kap az
önkormányzat, ezért központiból nem lehet megvalósítani. Ez a tétel már év elején ismert
volt. Az állampolgárokat megillető jogok és kötelezettségek megvalósulásának feltételeit
biztosítani kell, ez pedig költségekkel jár.
Szörfi István jegyző kihangsúlyozza, hogy vannak olyan tételek, melyekhez normatíva nem
áll rendelkezésre. Az idei évi népszavazáson/népszavazásokon is ugyanazt az ellátást
szeretné biztosítani, mint eddig.
Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja a dologi költségek biztosítására irányuló
határozati javaslatot. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 3 tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Enying Város Önkormányzata
66/2008 (II. 27.) számú határozata:

Képviselő-testületének

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy a 2008. évi népszavazások lebonyolításához
500 eFt dologi költséget biztosít, mely összeget a Polgármesteri
Hivatal 2008. évi költségvetésében szerepelteti.
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az előirányzatmódosítást az önkormányzati előirányzat-nyilvántartásban
vezesse át, továbbá a költségvetési rendelet módosításakor az
előirányzat-módosítást
a
költségvetési
rendeletben
szerepeltesse.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Tóth Dezső polgármester

Építési Hatóság eszközbeszerzéséhez előirányzat biztosítása
Szörfi István jegyző elmondja, hogy a jogszabály 2006. évi hatályba lépése óta négyszer
került módosításra, legutóbb január 26-án. Az Építési Hatóság leírta, mely eszközöket kell
beszerezni. Ismerteti melléklet szerinti határozati javaslatát.
Buza Lajos képviselő nem támogatja a határozati javaslat elfogadását. A testület most
döntött a költségvetésről, és ezen előterjesztésekkel a rendeletet rúgja fel a testület.
Szörfi István jegyző felhívja rá a figyelmet, ha a testület végrehajtja az intézményi
racionalizálást, a költségvetési rendeletet számos alkalommal kell még módosítani.
Gebula Béla Ákos képviselő kérdezi, hogy a költségvetés tervezésekor miért nem szerepelt a
tervezetben ez az összeg, ha 2006-os Kormány rendeletről van szó.

12

Szörfi István jegyző elmondja, hogy 2007. évben már volt testület előtt az előterjesztés.
Akkor felmerült az a vélemény, amivel maga is egyetért, hogy ha az állam előírja, adjon is
hozzá pénzt, így végül nem biztosította a testület az eszközök vásárlásához szükséges
összeget. Kínosnak tartja, folyamatosan kölcsön eszközökkel dolgozni, illetve egy esetleges
ellenőrzés hibalistát von maga után.
Dr. Óvári László képviselő komolytalanságnak tartja a költségvetési rendelet elfogadása
után 5 perccel máris módosítani azt.
Nagy József Ödön képviselő felhívja rá a figyelmet, hogy csak azon képviselők szólaltak fel,
akik nem fogadták el a költségvetést.
Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja a felszerelések biztosítására irányuló
határozati javaslatot. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozta:
Enying Város Önkormányzata
67/2008 (II. 27.) számú határozata:

Képviselő-testületének

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy az Építésügyi Hatóság jogszabályban előírt
felszereléseinek biztosításához maximum 200 eFt dologi
költséget biztosít, mely összeget a Polgármesteri Hivatal 2008.
évi költségvetésében szerepelteti.
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az előirányzatmódosítást az önkormányzati előirányzat-nyilvántartásban
vezesse át, továbbá a költségvetési rendelet módosításakor az
előirányzat-módosítást
a
költségvetési
rendeletben
szerepeltesse.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Tóth Dezső polgármester

Polgármesteri Hivatal létszámbővítése
Szörfi István jegyző ismerteti a létszámbővítésre irányuló melléklet szerinti határozati
javaslatát.
Gebula Béla Ákos képviselő tekintettel arra, hogy a hivatal feladatköre nem bővül, nem
támogatja a javaslatot. Jövőre azonban lehet, hogy szükség lesz rá. Megítélése szerint most is
elkélne plusz egy fő, de jövőre javasolja újratárgyalni. Véleménye szerint ha fizetéseltérítésre
nem is, de minimális jutalomban gondolkodhatna az önkormányzat, bár a rendeletből
kivették az előirányzatot. Ezzel el lehetne ismerni a mostani nagy teljesítményt itt is és más
intézményeknél is. A létszámbővítést nem javasolja, de a jutalmat igen.
Szörfi István jegyző kéri meghatározni az összeget.
Gebula Béla Ákos képviselő 1.000.000,- Ft-ot javasol.
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Nagy József Ödön képviselő kéri az OKS elnökét, hogy ne improvizáljon, ami nincs
előterjesztve, ne bonyolódjanak bele. Nem fogja, és nem is javasolja megszavazni. Véleménye
szerint várhat a testület ezzel néhány hónapot.
Venczel Zita képviselő javasolja az átvilágítás után visszatérni a javaslatra.
Gebula Béla Ákos képviselő visszavonja javaslatát.
Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja a létszámbővítésre irányuló határozati
javaslatot. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület igen szavazat nélkül, 6 ellenszavazattal, 6 tartózkodással a határozati javaslatot
nem fogadta el.
Irattár kialakítás
Szörfi István jegyző elmondja, hogy legutóbb az irattár kialakítási költségeinek pontosítását
kérték. Ennek megfelelően ismerteti határozati javaslatát, melyben 1.500 eFt biztosítását kéri
az irattár kialakítására.
Buza Lajos képviselő elmondja, hogy a Pü. Biz. rendkívüli ülésének vegyes ügyei között
megtárgyalták, és tárgyalásra alkalmatlannak tartották az előterjesztést. Nehezményezi,
hogy a bruttó összeg nincs meghatározva. Véleménye szerint addig fölösleges dönteni róla,
amíg nincs pontosan meghatározva, hova kerül elhelyezésre.
Szörfi István jegyző ismerteti a bizottság részére is kiküldött anyagot, mely szerint 49 db
polc szükséges, ára 20-22 eFt/m2. 250-300 db doboz szükséges, melynek ára 240,- Ft/db +
ÁFA. A TFB ülésén került megvitatásra az érintett ingatlan egyháznak történő átadása.
Dr. Óvári László képviselő szerint még az épületről és az irattár végleges elhelyezéséről
sincs határozat.
Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja az irattár kialakítására irányuló határozati
javaslatot. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület igen szavazat nélkül, 3 ellenszavazattal, 9 tartózkodással a határozati javaslatot
nem fogadta el.
1.4

Folyószámla hitelszerződés meghosszabbítása

Tóth Dezső polgármester ismerteti a folyószámla-hitel meghosszabbítására irányuló
melléklet szerinti határozati javaslatot, és – kérdés, hozzászólás nem lévén - szavazásra
bocsátja azt. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Enying Város Önkormányzata
68/2008 (II. 27.) számú határozata:

Képviselő-testületének

14

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy a Magyar Takarékszövetkezet Bank Zrt.-vel
75.000.000 Ft hitelösszeg erejéig megkötött folyószámla hitel
szerződést 2009. március 31. napi lejárattal meghosszabbítja.
A folyószámla hitel polgármesteri hatáskörben, működési célra
vehető igénybe.
Határidő:
Felelős:
1.5

folyamatos
Tóth Dezső polgármester

Groupama Biztosítóval kötött szerződés módosítása

Tóth Dezső polgármester ismerteti a biztosítási szerződés kiegészítésére irányuló melléklet
szerinti előterjesztést és határozati javaslatot.
Gebula Béla Ákos képviselő véleménye szerint a tartamengedmény 10%-os mértékét fel
lehetne emelni 20%-ra. Javasolja kérdést intézni ez ügyben a biztosító felé.
Závodni Lászlóné pü. vezető elmondja, hogy a testület korábbi döntésének megfelelően
folyamatban van új biztosítási ajánlatok kérése, ezért most nem látja értelmét. A későbbi
döntéstől függően azonban érdemesnek tartja megpróbálni.
Tóth Dezső polgármester – egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén - szavazásra bocsátja azt.
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Enying Város Önkormányzata
69/2008 (II. 27.) számú határozata:

Képviselő-testületének

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy a Groupama Biztosító Zrt-vel kötött 668746.
kötvényszámú
biztosítást
kiegészíti
a
„Munkáltatói
felelősségbiztosítással” egyben elfogadja az ezzel járó
biztosítási díjnövekményt és felhatalmazza a polgármestert a
Módosított biztosítási kötvény aláírására.
Határidő:
Felelős:
1.7

folyamatos
Tóth Dezső polgármester

Maczkó Tibor 1693 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó kérelme

Tóth Dezső polgármester ismerteti az enyingi 1693/1 hrsz-ú volt önkormányzati ingatlannal
kapcsolatos jelzálogjog bejegyzés engedélyezésére irányuló előterjesztést és határozati
javaslatot.
Buza Lajos képviselő nem érti, mi értelme bejegyezni, ha mindig hozzájárul az
önkormányzat a törléshez.
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Nagy József Ödön képviselő elmondja, hogy akkor van jelentősége, ha nem kezdenek a
vevők építkezni.
Gebula Béla Ákos képviselő elmondja, hogy hiteligénylésnél a bankok nem tűrik, hogy ne
első helyen legyen bejegyezve jelzálogjoguk.
Tóth Dezső polgármester – egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén - szavazásra bocsátja a
jelzálogjog bejegyzéshez való hozzájárulásra irányuló határozati javaslatot. Kéri, hogy aki a
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 12 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Enying Város Önkormányzata
70/2008 (II. 27.) számú határozata:

Képviselő-testületének

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy Maczkó Tibor 8130 Enying, Rákóczi u. 4. szám
alatti lakos az enyingi 1693/1 hrsz-ú, a valóságban 8130
Enying, Madarász V. u. 17. számú ingatlan vonatkozásában
hozzájárul a jelzálogjog Kereskedelmi és Hitelbank (Budapest,
Vigadó tér 1.) javára – a besorolási rangsor első helyén –
történő bejegyzéséhez.
Ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyezi a 255/2007. (VI. 27.)
számú határozatát.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Tóth Dezső polgármester

Szörfi István jegyző nem javasolja hozzájárulni a visszavásárlási jog törléséhez, véleménye
szerint a bank e nélkül is megadja a hitelt. Ezt elmondta a kérelmezőnek is.
Nagy József Ödön képviselő nem hiszi, hogy az építkezés elkezdése után az önkormányzat
még visszavásárolná az ingatlant, ezért ő megszavazná.
Gebula Béla Ákos képviselő úgy tudja, hogy vevő már kifizette a vételárat, a felépítmény
banki jelzáloggal terhelt. Az önkormányzat nem is tudna élni a visszavásárlási jogával,
hiszen akkor vissza kellene állítani a vásárláskori állapotot is. A beépítés megvalósult.
Tóth Dezső polgármester – egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén - szavazásra bocsátja a
visszavásárlási jog törlésére irányuló határozati javaslatot. Kéri, hogy aki a javaslattal
egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Enying Város Önkormányzata
71/2008 (II. 27.) számú határozata:

Képviselő-testületének

Enying
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
hozzájárul Mackó Tibor Enying, Rákóczi u. 4. szám alatti lakos
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tulajdonában lévő enyingi 1693/1 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó
visszavásárlási jog törléséhez.
Határidő:
Felelős:
1.8

folyamatos
Tóth Dezső polgármester

Sportpálya tető vis maior alappályázat

Tóth Dezső polgármester ismerteti, hogy a kár bekövetkezte után 48 órán belül kell jelezni a
Katasztrófavédelem felé, ez megtörtént. Továbbá a biztosító részére is elküldték a
kárjelentést.
Závodni Lászlóné pü. vezető elmondja, hogy a biztosító kárszakértője már kint volt a
helyszínen, hétfőn utal a biztosító 1.000 eFt-ot.
Szörfi István jegyző kérdezi, hogy amennyiben a biztosító 2008. március 6-ig nem
nyilatkozik érdemben, utána hogyan tudja majd az önkormányzat az érdekeit érvényesíteni.
Gebula Béla Ákos képviselő ismerteti, hogy a vis maior alaphoz is fordulhat az
önkormányzat, kétféle kártérítést azonban úgy sem kaphat. Javasolja levenni a napirendről.
Tóth Dezső polgármester – egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén - szavazásra bocsátja a
napirendről való levételt. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 12 igen, egyhangú szavazattal levette a napirendről a sportpálya tető vis maior
alappályázatot.
1.9

Munkaügyi Bíróság idézése

Tóth Dezső polgármester tájékoztatja a testületet Szörfi István felperes, Enying Város
Önkormányzata alperes ellen, fegyelmi felelősség iránt indított perében bírósági tárgyalás
kitűzött időpontjáról és felhívásról ellenkérelem előterjesztésére. Kéri a testület
állásfoglalását, és ügyvédre, ügyvédi költségek biztosítására vonatkozó határozati javaslatát.
Buza Lajos képviselő kérdezi, miért nem tesz a polgármester előterjesztést.
Gebula Béla Ákos képviselő előkészítetlennek tartja az anyagot, így érdemi előrejutás
véleménye szerint nem várható, javasolja a Pénzügyi Bizottság rendkívüli ülésén megvitatni.
Javasolja megbízni Pintér György ügyvéd urat az önkormányzat képviseletével.
Tóth Dezső polgármester felhívja rá a figyelmet, hogy március 7-ig elő kell terjeszteni az
ellenkérelmet.
Szabó Attila képviselő megköveti magát a testület és a lakosság előtt amennyiben
hozzájárult hibájával az ügy ilyetén alakulásához. Reméli, hogy a jövőben jóvá teheti hibáját.
Nagy József Ödön képviselő nem javasolja félvállról venni az ügyet, átnézte az anyagot, és
megítélése szerint feltétlen ügyvédet kellene fogadni. Javasolja felhatalmazni a polgármestert
tárgyalások folytatására valamely ügyvéddel.
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Dr. Óvári László képviselő egyetért azzal, hogy a polgármester dolga, hogy ügyvédet
fogadjon és képviselje az önkormányzatot. Dr. Szekercés Annát javasolja megbízni.
Tóth Dezső polgármester – egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén - szavazásra bocsátja Nagy
József Ödön képviselő javaslatát. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 12 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Enying Város Önkormányzata
72/2008 (II. 27.) számú határozata:

Képviselő-testületének

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy megbízza a polgármestert, hogy a
Székesfehérvári Munkaügyi Bíróságnál Enying Város
Önkormányzata alperes ellen 2.M.143/2007/12. számon
indított peres ügyben az önkormányzat képviselete tárgyában
ügyvéddel tárgyaljon.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Tóth Dezső polgármester

Závodni Lászlóné pü. vezető kérdezi, hogy mennyiért köthet megbízási szerződést a
Polgármester Úr.
Dr. Óvári László képviselő szerint majd a megbízási szerződésnél az ügyvéd megmondja,
hogy mennyiért vállalja, így az összegről csak utána dönthet a testület. A polgármesternek
kell intézkedni.
Az ülés rövid szünet után 17.15 órakor folytatódik, Mohai Istvánné és Dr. Lelkes Ákos képviselők nem térnek
vissza a tanácsterembe, a testület létszáma 10 fő.
17.16 órakor Mohai Istvánné képviselő visszatér a tanácsterembe, a testület létszáma 11 fő.

3.
3.1

Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előterjesztései
2008. évi szemétszállítási díjtétel meghatározása, a helyi rendelet módosítása

Bíró Attila TFB elnök ismerteti a szemétszállítási díj emeléséről szóló rendeletmódosítást,
mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
17.17 órakor Dr. Lelkes Ákos képviselő visszatér a tanácsterembe, a testület létszáma 12 fő.

Tóth Dezső polgármester – kérdés, hozzászólás nem lévén - szavazásra bocsátja a
rendeletmódosítás elfogadását. Kéri, hogy aki a szemétszállítási díj emeléséről szóló
rendeletmódosítással egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 4 tartózkodással a rendeletmódosítást nem
fogadta el.
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3.2

Cinca-Csikgát patak gyalogos híd helyreállítása

Bíró Attila TFB elnök ismerteti a bizottság határozati javaslatát, melyben a gyalogoshíd
kialakítását nem javasolja.
Tóth Dezső polgármester – kérdés, hozzászólás nem lévén – szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot, kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Enying Város Önkormányzata
73/2008 (II. 27.) számú határozata:

Képviselő-testületének

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy jelenleg Cinca-Csikgát patak 8+863 km számú
gyalogos híd helyreállítását nem tudja anyagilag támogatni.
3.3

Kovács Andrásné Enying, Vár u. 36. sz. alatti ingatlan felajánlása az önkormányzat
részére

Bíró Attila TFB elnök ismerteti a bizottság ingatlanvásárlásra irányuló, melléklet szerinti
határozati javaslatát.
Tóth Dezső polgármester – kérdés, hozzászólás nem lévén – szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot, kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Enying Város Önkormányzata
74/2008 (II. 27.) számú határozata:

Képviselő-testületének

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy az enyingi 812 hrsz-ú, 1547 m2 nagyságú,
kivett lakóház udvar művelési ágú, a valóságban Enying, Vár
u. 36. szám alatt nyilvántartott ingatlant 200.000,- Ft áron,
tehermentesen megvásárolja az ingatlan tulajdonosától Kovács
Andrásné Enying, Vár u. 36. szám alatti lakostól.
Az ügyvédi költségek Enying Város Önkormányzatát terhelik.
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés
elkészíttetésére és aláírására.
Határidő:
Felelős:
3.4

folyamatos
Tóth Dezső polgármester

Frank Miklós Balatonbozsok, Fő u. 63/a. lakásügye
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Bíró Attila TFB elnök ismerteti a bizottság határozati javaslatát, mely jelen jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Tóth Dezső polgármester elmondja, hogy időközben okafogyottá vált az előterjesztés.
Bíró Attila TFB elnök visszavonja a javaslatot.

3.5

Városi Bölcsőde főzőkonyhájának kialakítása

Bíró Attila TFB elnök ismerteti a bizottság Városi Bölcsőde főzőkonyhájának kialakításával
kapcsolatos melléklet szerinti határozati javaslatát.
Dr. Óvári László képviselő kérdezi, hogy el lehetne-e látni a bölcsődét az új ESZI
konyhájáról.
Závodni Lászlóné pü. vezető elmondja, hogy a régi és az új ESZI-nek is csak melegítő
konyhája van, ezért nem oldható meg.
Tóth Dezső polgármester – egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén – szavazásra bocsátja a
határozati javaslatot, kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Enying Város Önkormányzata
75/2008 (II. 27.) számú határozata:

Képviselő-testületének

Enying
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megbízza Ádám László Lepsény, Fő u. 26. szám alatti lakost a
Városi Bölcsőde főzőkonyhájának ÁNTSZ előírásoknak
megfelelő átalakításának építészeti tervezésével, melyre
350.000,-+ÁFA, vagyis bruttó 420.000,- Ft összeget biztosít,
továbbá megbízza Enying Város Önkormányzatát, az építészeti
engedélyezési terv jogerőre emelkedését követően vállalkozói
ajánlat beszerzésével a kivitelezés megvalósításához.
Határidő:
Felelős:
3.6

folyamatos
Tóth Dezső polgármester

Településközpont rehabilitációs pályázat

Bíró Attila TFB elnök ismerteti a bizottság városközpont rehabilitációs pályázattal
kapcsolatos, melléklet szerinti első határozati javaslatát.
Buza Lajos képviselő kérdezi, hogy a fejlesztési koncepció tartalmazza-e ezt a projektet,
illetve a költségvetésben szerepel-e.
Szörfi István jegyző ismerteti, hogy 5.000 eFt van tartalékban a költségvetésben.
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Tóth Dezső polgármester – egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén – szavazásra bocsátja a
határozati javaslatot, kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Enying Város Önkormányzata
76/2008 (II. 27.) számú határozata:

Képviselő-testületének

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy a „Kistelepüléseken településkép javítása”
tárgyú. KDOP-2007-3.1.1./C számú pályázati konstrukció
kapcsán, az előterjesztés mellékletét képező térképrészleten
jelölt akcióterületet érintő alábbi beruházások megvalósítását
támogatja.
- hidroglóbusz-vízterület közösségi célú hasznosítása a
Fejérvíz Zrt-vel egyeztetett módon (tereprendezést követően
játszótér és közösségi tér, park kialakítása; esztétikus,
környezetbe illő növényzettel beültetve, igényes burkolattal,
felületképzésekkel,
biztonságos
köztéri
bútorokkal,
fényforrásokkal ellátva)
- a Batthyány kastély és a Vas Gereben utca között húzódó
aszfaltozott gyalogút sétálóutcává, sétánnyá történő
átalakítása (esztétikus térburkolattal, fényforrásokkal,
köztéri bútorokkal, burkolat vonalát övező szolid
növényzettel)
- a lakótömb térképrészleten jelölt forgalmi rendjének
kialakítása, bevezetése, közterületeinek esztétikussá tétele
- parkolási problémák megoldása, a Vas Gereben –
Semmelweis I. utcai csomópont kialakítása a térképrészleten
jelölt, Magyar Közút Kht-val egyeztetett módon
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a beruházás
előkészítését követően a pályázat benyújtásáról szóló
határozati javaslatait terjessze a Képviselő-testület elé.
Határidő:
Felelős:

2008. április 25.
Tóth Dezső polgármester

Dr. Óvári László képviselő felhívja rá a figyelmet, hogy a Művelődési Ház és környéke a
tényleges városközpont, kérdezi, hogy azt is érinti-e a pályázat.
Dr. Takács László aljegyző elmondja, hogy korábban úgy vélték, hogy a Templomig terjedő
szakaszra ki tudják terjeszteni a pályázatot, de sajnos a 10 e lakos feletti települések
pályázhatnak csak milliárdos nagyságrendű támogatásra. Ismerteti, hogy a pályázati
források folyamatosak, a 2013-ig terjedő ciklust blokkokra bontották. Ezen akcióterv
kifejezetten azért készül, hogy ott egy városközpont kialakulhasson, hiszen ott a templom, az
ESZI, a gyógyszertár, a park. Továbbgondolva ezt a tervet, alközpontként ki lehetne alakítani
a Turul és a volt okmányiroda környékét is a belváros rehabilitációja részeként.
Folyamatosan gondolkodnak a fejlesztés további irányáról, ez csak az első ütem.
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Nagy József Ödön képviselő felhívja rá a figyelmet, hogy a tényleges városközpontban
olyan területeket kellene rehabilitálni, melyek tulajdonviszonya rendezetlen. A pályázati
határidő rövidsége azonban nincs tekintettel erre.
Gebula Béla Ákos képviselő szerint a CBA ingatlanán és a Faragó féle ingatlanon
kialakítható lenne egy komplex egység, a Szabó család által a másik oldalon épített orvosi
rendelőkkel együtt.
Bíró Attila TFB elnök ismerteti a rehabilitációhoz kapcsolódó második határozati javaslatot.
Tóth Dezső polgármester – egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén – szavazásra bocsátja a
határozati javaslatot, kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Enying Város Önkormányzata
77/2008 (II. 27.) számú határozata:

Képviselő-testületének

Enying Város Önkormányzatának Képviselő–testülete úgy
határozott, hogy a „Kistelepüléseken településkép javítása”
tárgyú, KDOP-2007-3.1.1./C számú pályázati konstrukció
kapcsán tervezői szerződést köt a Norvill Kft-vel (képviseli:
Pető Vilmos ügyvezető, 8600 Siófok, Batthyány u. 56/B. szám
alatti székhelyű) az előterjesztés mellékletét képező
térképrészleten jelölt akcióterület elektromos közműterve és
tervezői költségvetése elkészítése érdekében. A vállalkozási díj
640.000,- Ft + ÁFA, mely megfizetése – sikeres pályázati
részvétel esetén – a támogatás első részösszegének
folyósításakor, a támogatási szerződésben rögzített fizetési
feltételek szerint történik. Sikertelen pályázati részvétel esetén
a vállalkozási díjat az önkormányzat saját költségvetéséből
fizeti meg a tervező részére.
Felhatalmazza a polgármestert a tervezői szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2008. március 15. napja
Tóth Dezső polgármester

Bíró Attila TFB elnök ismerteti a rehabilitációhoz kapcsolódó harmadik határozati javaslatot
melléklet szerint.
Závodni Lászlóné pü. vezető érdeklődik, hogy a pályázatok sikertelensége esetén az 5.000
eFt tartalék fog-e fedezetül szolgálni.
Tóth Dezső polgármester igennel válaszol. Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra
bocsátja a határozati javaslatot, kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással
szavazzon.
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 3 tartózkodással a határozati javaslatot
nem fogadta el.
Dr. Takács László aljegyző elmondja, hogy ebben az esetben okafogyottá vált az előző kettő
határozat is.
Szörfi István jegyző ismerteti, hogy a döntés értelmében az érintett rész marad olyan,
amilyen jelenleg, az önkormányzat így nem tud és nem is fog pályázni.
A Képviselő-testület egyhangúlag tudomásul vette.

3.7

2008. évi fejlesztési sorrend

Bíró Attila TFB elnök ismerteti a bizottság által felállított fejlesztési sorrendet, melyet
elfogadásra javasol a testületnek.
Tóth Dezső polgármester – kérdés, hozzászólás nem lévén – szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot, kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Enying Város Önkormányzata
78/2008 (II. 27.) számú határozata:

Képviselő-testületének

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy a 2008. évre az alábbi fejlesztési sorrendet
határozza meg:
1. Madarász utcai telekalakítás (közmű vezetés)
5.000.000,- Ft
2. Folyamatban lévő és tervezett fejlesztési beruházásra
elkülönített tartalék
5.000.000,- Ft
3. Fadroma csere
6.500.000,- Ft
Előirányzat, ami folyamatosan módosulhat:
Könyvtár (eszközbeszerzés)

pályázati önrész

Bocsor István Gimnázium (eszközbeszerzés)

pályázati önrész

megváltozott utcanévtáblák pótlása
Bölcsőde főzőkonyha
Új övárok kialakításához szükséges tervkészítés

Váci M. utcánál

Csereerdőtelepítés
vízminőség javító beruházások

szennyvízcsat. Beruházáshoz
vízjogi létesítési engedélyezési
terv elkészíttetése

Kátyúzás

pályázati önrész

volt szülőotthonban irodahelyiségek kialakítása
Dózsa Gy. utcai autóbuszöböl-pár kiépítése
Felszíni csapadékvíz elvezetés
közvilágítási hálózatbővítés
Nyílászárók cseréje

Óvoda, Művház, Hivatal
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Török B. parkosítás, játszótér
Tornaterem térelválasztó
Bocsor István Gimnázium parkoló
Bocsor István Gimnázium tetőfelújítása
pályázati önrész
Iskolakonyha funkcióváltásához terv és költségvetés
készítése
parkolóhely kialakítása

globusz területének egy részén

Városi Bölcsőde főzőkonyhájának átalakítása
Balatonbozsoki felső buszváró létesítése

3.8

Szabadság tér 5. szám alatti ingatlan térítésmentes átadása a Római Katolikus
Egyház számára

Bíró Attila TFB elnök ismerteti a bizottság e tárgyban hozott első határozati javaslatát, mely
jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Tóth Dezső polgármester – kérdés, hozzászólás nem lévén – szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot, kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 12 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Enying Város Önkormányzata
79/2008 (II. 27.) számú határozata:

Képviselő-testületének

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
jelenleg önkormányzati tulajdonú enyingi 1467/2 hrsz-ú, a
valóságban Enying, Szabadság tér 5. szám alatti ingatlanra
vonatkozó, a mellékletben szereplő szerződés tervezetet
jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2008. március 28.
Tóth Dezső polgármester

Bíró Attila TFB elnök ismerteti a bizottság e tárgyban hozott második, melléklet szerinti
határozati javaslatát.
Tóth Dezső polgármester – kérdés, hozzászólás nem lévén – szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot, kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 12 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Enying Város Önkormányzata
80/2008 (II. 27.) számú határozata:

Képviselő-testületének

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
enyingi 1467/2 hrsz-ú, a valóságban Enying, Szabadság tér 5.
szám alatti ingatlanra vonatkozó, a mellékletben szereplő
szerződés tervezet 4. pontjában 2008. december 31. napját
szerepelteti a birtokbalépés időpontjaként.
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Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:
3.9

2008. március 28.
Tóth Dezső polgármester

Raffael Andor Dr. Belák S. u. 15. sz. alatti lakos módosító kérelme

Bíró Attila TFB elnök ismerteti a bizottság vevő személyének megváltozásáról szóló
határozati javaslatát.
Tóth Dezső polgármester – kérdés, hozzászólás nem lévén – szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot, kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 12 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Enying Város Önkormányzata
81/2008 (II. 27.) számú határozata:

Képviselő-testületének

Enying
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
392/2007. (X. 31.) számú határozatát úgy módosítja, hogy az
enyingi 2754/18 hrsz-ú ingatlant Raffael Andor Enying, Dr.
Belák S. u. 15. szám alatti lakos helyett Lakatos Renáta (szül.:
Siófok, 1981. 02. 27.) 8130 Enying, Dr. Belák S. u. 15. szám alatti
lakos részére értékesíti.
Ezen kívül a határozatban lévő egyéb feltételeket továbbra is
hatályban tartja.
Dr. Takács László aljegyző három rövid észrevételt kíván tenni. Tekintettel arra, hogy a
szemétszállításról szóló rendelet nem ment át, az önkormányzatnak kell majd fizetni a
különbözetet az új és a régi díj között, melyet a költségvetés nem tartalmaz. Az
önkormányzat nem tud pályázni a településközpont rehabilitációra, de a KRESZ TERV
megbízására irányuló határozatot már elfogadta a testület. Valamint az óvoda pályázatát is
befogadták már.

4.) Pénzügyi Bizottság előterjesztései
4.1 Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Buza Lajos Pü. Biz. elnök ismerteti a bizottság Kisebbségi Önkormányzatot feltétellel
támogató határozati javaslatát.
Tóth Dezső polgármester – kérdés, hozzászólás nem lévén – szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot, kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 12 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Enying Város Önkormányzata
82/2008 (II. 27.) számú határozata:

Képviselő-testületének
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Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy a Cigány Kisebbségi Önkormányzat által
szervezett közhasznú tevékenységet 1 fő biztosításával
támogatja, amennyiben Enying Város Önkormányzata a 2008.
augusztus 14. napjáig számára biztosított 12 főn felül további
létszámot kap.
Buza Lajos Pü. Biz. elnök ismerteti, hogy az ülést megelőzően rendkívüli Pü. Biz. ülésre
került sor, melyen a 2007. évi IV. negyedévi előirányzat módosításáról hozott határozati
javaslatot a bizottság.
Szörfi István jegyző felhívja rá a figyelmet, hogy a napirend nem tartalmazza ezen
előterjesztést, ezért rendkívüli előterjesztésként kell napirendre tűzni.
Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslat rendkívüli
előterjesztésként való napirendre tűzését, kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselő-testület 12 igen, egyhangú szavazattal napirendre tűzte a rendkívüli előterjesztés
megvitatását.
Tóth Dezső polgármester – kérdés, hozzászólás nem lévén – szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot, kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 12 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Enying Város Önkormányzata
83/2008 (II. 27.) számú határozata:

Képviselő-testületének

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy a 2007.
IV. negyedévi előirányzatmódosításokat jelen határozat melléklete szerint fogadja el.
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az előirányzatmódosítást az önkormányzati előirányzat-nyilvántartásban
vezesse át, továbbá a költségvetési rendelet módosításakor az
előirányzat-módosítást a 2007. évi költségvetésről szóló
rendeletben vezesse át.

5.) Oktatási, Kulturális és Sportbizottság előterjesztései
5.1 Hírmondó
Gebula Béla Ákos OKS elnök ismerteti a bizottság Hírmondó új hirdetési díjairól szóló
melléklet szerint határozati javaslatát.
Tóth Dezső polgármester – kérdés, hozzászólás nem lévén – szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot, kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 12 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Enying Város Önkormányzata
84/2008 (II. 27.) számú határozata:

Képviselő-testületének

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
határozott, ezen határozat kihirdetésének napjától az Enyingi
Hírmondóban megjelenő hirdetések díjai a következők:
A/4
1 oldal
½ oldal
¼ oldal
1/8 oldal
1/16 oldal
Határidő:
Felelős:

Díj
12.000,8.000,6.400,4.800,3.200,-

25% Áfa
3.000,2.000,1.600,1.200,800,-

Összesen
15.000,10.000,8.000,6.000,4.000,-

azonnal
Tóth Dezső polgármester

Gebula Béla Ákos OKS elnök ismerteti, hogy a március 15-i program megjelenik a
Hírmondó következő számában. Elmondja továbbá, hogy a Kistérségi Borverseny március
22-én kerül megrendezésre.
Bíró Attila TFB elnök kéri, hogy gondolja át a testület a szemétszállítási díjról szóló
rendeletmódosítás, és a településközpont rehabilitációjával kapcsolatos előterjesztések
újratárgyalását.
17.55 órakor rövid szünet után folytatódik az ülés. A testület létszáma változatlanul 12 fő.

Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja a rendeletmódosítás elfogadását, kéri, hogy
aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodással a rendeletmódosítást
nem fogadta el.
Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja a településközpont rehabilitáció pályázathoz
kapcsolódó harmadik határozati javaslatot, kéri, hogy aki a javaslattal egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Enying Város Önkormányzata
85/2008 (II. 27.) számú határozata:

Képviselő-testületének

Enying Város Önkormányzatának Képviselő–testülete úgy
határozott, hogy a „Kistelepüléseken településkép javítása”
tárgyú, KDOP-2007-3.1.1./C számú pályázati konstrukció
kapcsán tervezői szerződést köt a Kresz-Terv 2000 Kft-vel
(képviseli: Fogarasi Gábor ügyvezető, 8000 Székesfehérvár,
Tompa M. u. 25. szám alatti székhelyű) az előterjesztés
mellékletét képező térképrészleten jelölt akcióterület
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közlekedésépítési terve és tervezői költségvetése elkészítése
érdekében. A vállalkozási díj 2.400.000,- Ft + ÁFA, mely
megfizetése – sikeres pályázati részvétel esetén – a támogatás
első részösszegének folyósításakor, a támogatási szerződésben
rögzített fizetési feltételek szerint történik. Sikertelen pályázati
részvétel esetén a vállalkozási díjat az önkormányzat saját
költségvetéséből fizeti meg a tervező részére.
Felhatalmazza a polgármestert a tervezői szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2008. március 15. napja
Tóth Dezső polgármester

Bíró Attila TFB elnök ismerteti a településközpont rehabilitáció pályázathoz kapcsolódó
negyedik határozati javaslatot.
Tóth Dezső polgármester – kérdés, hozzászólás nem lévén – szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot, kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással az alábbi határozatot
hozta:
Enying Város Önkormányzata
86/2008 (II. 27.) számú határozata:

Képviselő-testületének

Enying Város Önkormányzatának Képviselő–testülete úgy
határozott, hogy a „Kistelepüléseken településkép javítása”
tárgyú, KDOP-2007-3.1.1./C számú pályázati konstrukció
kapcsán tervezői szerződést köt a Kerten Kereskedelmi és
Szolgáltató Bt-vel (képviseli: Gazsó István üzletvezető, 8600
Siófok, Mogyoró u. 8. szám alatti székhelyű) az előterjesztés
mellékletét képező térképrészleten jelölt akcióterület kertépítési
terve és tervezői költségvetése elkészítése érdekében. A
vállalkozási díj 600.000,- Ft + ÁFA, mely megfizetése – sikeres
pályázati részvétel esetén – a támogatás első részösszegének
folyósításakor, a támogatási szerződésben rögzített fizetési
feltételek szerint történik. Sikertelen pályázati részvétel esetén
a vállalkozási díjat az önkormányzat saját költségvetéséből
fizeti meg a tervező részére.
Felhatalmazza a polgármestert a tervezői szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2008. március 15. napja
Tóth Dezső polgármester

6.) Vegyes ügyek
Tóth Dezső polgármester felhívja rá a figyelmet, hogy az ESZI vezető nélkül maradt, ezért
javasolja megvitatni a megbízott vezető esetleges megbízását.
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Dr. Takács László aljegyző véleménye szerint ezt nem indokolja semmi, hiszen az
intézménynek van helyettes vezetője, a testület pedig következő ülésén dönthet a pályázat
kiírásáról.
Gebula Béla Ákos képviselő elmondja, hogy több intézmény van jelenleg ebben a
helyzetben, de a helyettes vezetők azért vannak, hogy a vezető tartós távolléte esetén
ellássák a vezetői feladatokat.
Tóth Dezső polgármester – egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén – az ülést 18.00 órakor
bezárja.
Enying, 2008. március 10.
Tóth Dezső
polgármester

Szörfi István
jegyző

Botos Sándor
hitelesítő

Gebula Béla Ákos
hitelesítő

