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Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2010. június 30-án

tartott  n y í l t  üléséről

Helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
8130 Enying, Kossuth u. 26.

Jelen vannak: Tóth Dezső polgármester,
Dr. Lelkes Ákos alpolgármester,
Bíró Attila Károly, Botos Sándor, 
Buza Lajos,  Gál Balázs, Gebula Béla Ákos, 
Mohai Istvánné, Dr. Miljanovits György,
Nagy József Ödön, Nyikos István képviselők

Szörfi István jegyző
Illés József főkönyvi könyvelő
Drexler Katalin településfejlesztési ügyintéző

Viplak Tibor EVSZI vezető
Királyné Csernánszki Ilona Bölcsőde vezető
Nemes Diána Műv. Ház vezető
Tolnai Zsuzsanna Óvoda vezető

Szemerei Szilvia jegyzőkönyvvezető

Jelezte távolmaradását: Venczel Zita képviselő

Nem jelezte távolmaradását: Buzási Beáta, Ifj. Szabó Attila képviselők

Tóth Dezső polgármester tisztelettel köszönti a megjelent képviselőket, intézményvezetőket, 
a hivatal dolgozóit, a Városi TV nézőit. Az ülést 15.00 órakor megnyitja, megállapítja, …

15.01 órakor Botos Sándor képviselő megérkezik az ülésre, testület létszáma 11 fő.

hogy a képviselők határozatképes számban megjelentek, létszámuk 11 fő. A jegyzőkönyv 
vezetésére felkéri Szemerei Szilviát,  a jegyzőkönyv hitelesítésére Bíró Attila Károly és Gál 
Balázs képviselőket. 

A felkért képviselők a hitelesítést vállalják.

Ismerteti,  hogy  Venczel  Zita  képviselő  jelezte  távolmaradását,  Buzási  Beáta  és  ifj.  Szabó 
Attila  képviselők  pedig  nem  jelezték.  Ismerteti  a  kiküldött  napirendet.  Kérdezi,  van-e 
valakinek napirend-módosító javaslata.

Illés József főkönyvi könyvelő jelzi, hogy az 1.4 napirendi ponthoz kapcsolódóan kiegészítő 
határozati javaslata van a pénzügyi vezetőnek a megérkezett banki ajánlatok ismeretében.



Tóth Dezső polgármester elmondja, hogy a kiegészítő határozati javaslatot is ismertetni fogja 
a  napirendi  ponton  belül.  Módosító  javaslat  nem  lévén  szavazásra  bocsátja  a  napirend 
elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal a napirendet elfogadta.

N a p i r e n d:

Nyílt ülés 15.00 órától

1.Polgármester előterjesztései
1.1 Beszámoló a két ülés közötti eseményekről
1.2 A  2010.  évi  költségvetési  rendelet  módosítása  (PüB  támogató 

határozatai a 2010.06.22-i jegyzőkönyvben)
1.3 Pályázati  kiírás  az  Egyesített  Szociális  Intézmény intézményvezetői 

állására, a Képviselő-testület 214/2010. (VI.16.) számú határozatának 
végrehajtása

1.4 Városi  Bölcsőde  infrastrukturális  fejlesztése,  kapacitás  bővítés  című 
pályázat  kapcsán  a  kivitelezéshez  kapcsolódó  egyes  kérdések 
megvitatása

1.5 Enying  Város  szennyvízelvezetésének  és  szennyvízkezelésének  a 
kiépítése  című  projekthez  kapcsolódó  szükséges  döntések 
meghozatala

1.6 A  konzorcionális  szerződésből  eredő  kötelezettségek  Tab  város 
önkormányzata  általi  megsértése  miatt  várható  következmények és 
alkalmazható  szankciók  –  a  Dél-balatoni  és  Sióvölgyi  Nagytérség 
Települési  Szilárdhulladék  Kezelési  Konzorcium  Elnökének 
megkeresése

1.7 Városi Bölcsőde és EVSZI alapdokumentumainak módosítása 

Előadó: Tóth Dezső
 polgármester

2.Jegyző, Aljegyző előterjesztései
2.1 AVE Zöldfok Zrt. Együttműködési Megállapodás tervezet

Előadó: Szörfi István
               jegyző

3.Oktatási, Kulturális és Sportbizottság előterjesztései
3.1 A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet módosítása
3.2 Enying  Város  kitüntetéseinek  adományozásáról  szóló  rendelet 

módosítása
3.3 Educatio  Bene  Kft.  sporttanácsadással  és  fejlesztéssel  kapcsolatos 

ajánlata
3.4 A Szirombontogató Óvoda SZMSZ módosítása

Előadó: Gebula Béla Ákos
      OKS elnöke

4.Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előterjesztései
4.1 Polgárőrség kérelme térfigyelő kamera kihelyezésére vonatkozóan
4.2 Enying, Ady E. u. 2. szám alatti ingatlan versenytárgyalás útján történő 

értékesítése
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4.3 Enying,  Szabadság  tér  21.  szám  alatti  társasház  lakói  által  jelzett 
vízelvezetési probléma

4.4 Cinca Térségi Vízitársulat szerződés módosítási kérelme
4.5 Vezetékjog kártalanítás
4.6 Nevelési Tanácsadó áthelyezése kapcsán új helyiség kijelölése
4.7 Alsótekeresi  víztorony  statikai  szakértési  feladataihoz  kapcsolódó 

árajánlatok
4.8 AVE Zöldfok Zrt. közszolgáltatási szerződés módosítása
4.9 Gázbeszerzésre vonatkozó árajánlatok – MTKT vonatkozó döntése
4.10 Leshegy-Ófalu u. 45. szám alatti ház helyreállításához bontott építési 

anyag biztosítása
4.11 Enying, Kossuth u. 27. szám alatti járda térkőburkolattal való ellátása
4.12 Versenyfelhívás „Virágos Enyingért, Szép Környezetért”
4.13 Varga József vállalkozó kérelme az enyingi 081,083,084 és 0125 hrsz-ú 

utak használatáról
4.14 A  Mezőföldi  Többcélú  Kistérségi  Társulással  kötött  szívességi 

használati szerződés módosítása
4.15 Pudelka István földvételi kérelme 

Előadó: Bíró Attila
              TFB elnöke

5.Pénzügyi Bizottság előterjesztései
5.1 2009. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról és felhasználásáról
5.2 Intézkedési terv belső ellenőri jelentésre
5.3 A HBF letéti  számla nyitásával  kapcsolatos 158/2010. (IV.28.)  számú 

határozat módosítása
5.4 Jogi képviselő biztosítása peres ügyben
5.5 Szirombontogató Óvoda felújítási igénye
5.6 Szolgáltató intézmény szervezeti átalakítása

Előadó: Buza Lajos
      PüB elnöke

Zárt ülés 

1. Polgármester előterjesztései
1.1 Tájékoztatás  kártérítési  ügyben  –  a  PüB  85/2010.  (VI.22)  számú 

határozatának végrehajtása

Előadó: Tóth Dezső
     polgármester

2. Oktatási, Kulturális és Sportbizottság előterjesztései
2.1 A  Szirombontogató  Óvoda  intézményvezetői  állására  beérkezett 

pályázatok elbírálása
2.2 A Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői állására 

beérkezett pályázatok elbírálása

Előadó: Gebula Béla Ákos
OKS elnöke

3. Jegyző előterjesztései
3.1 Lakásfenntartási támogatás iránti kérelem, fellebbezés

Előadó: Szörfi István
               jegyző
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1.Polgármester előterjesztései
1.1Beszámoló a két ülés közötti eseményekről

Tóth Dezső polgármester ismerteti beszámolóját, mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
Kérdezi, kíván-e valaki hozzászólni a beszámolóhoz. Kérdés, hozzászólás nem lévén áttér az 
1.2 napirendi pont megvitatására.

1.2A 2010. évi költségvetési rendelet módosítása

Tóth Dezső polgármester ismerteti a költségvetési rendelet melléklet szerinti módosítását. 
Kérdezi, van-e valakinek kérdése, hozzászólása. Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra 
bocsátja a rendelet elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A  Képviselő-testület  10  igen,  egyhangú  szavazattal  Enying  Város 
Önkormányzatának  2010.  évi  költségvetéséről  szóló  7/2010.  (II.  26.) rendelet  
módosításáról  jelen  jegyzőkönyv  mellékletét  képező  13/2010.  (VII.  05.) számú 
rendeletet alkotja.

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  az  ESZI  alapító  okiratának  módosítására  irányuló 
melléklet  szerinti  határozati  javaslatot.  Kérdezi  a  képviselőket,  van-e  kérdésük, 
észrevételük.  Kérdés,  hozzászólás  nem  lévén  szavazásra  bocsátja  a  határozati  javaslat 
elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
216/2010. (VI. 30.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  az  Egyesített  Szociális  Intézmény  391/2005. 
(XII.  19.)  számú határozattal  elfogadott  alapító  okiratát  2010. 
július 15-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

−  Az  alapító  okirat  6.3/b  pontja  a  következő  szakfeladattal 
egészül ki:
[6. Tevékenysége:
6.3/b 2010. január 01-től
Alaptevékenységi szakfeladat szerinti besorolás:]

841409  Máshova  nem  sorolt  pénzügyi  igazgatási 
tevékenység  önkormányzati  költségvetési 
szervnél”

A Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert  az  alapító  okirat 
egységes  szerkezetbe  foglalására,  valamint  a  módosítás, 
továbbá  az  egységes  szerkezetű  alapító  okirat  Magyar 
Államkincstár  Közép-dunántúli  Regionális  Igazgatósága 
részére történő megküldésére.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester
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1.3Pályázati  kiírás  az  Egyesített  Szociális  Intézmény  intézményvezetői  állására,  a 
Képviselő-testület 214/2010. (VI. 16.) számú határozatának végrehajtása

Tóth Dezső polgármester ismerteti az ESZI intézményvezetői pályázat kiírására irányuló 
melléklet  szerinti  határozati  javaslatot.  Kérdezi  a  képviselőket,  van-e  kérdésük, 
észrevételük.  Kérdés,  hozzászólás  nem  lévén  szavazásra  bocsátja  a  határozati  javaslat 
elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
217/2010. (VI. 30.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  az  Egyesített  Szociális  Intézmény magasabb 
vezetői  feladatainak  ellátására  pályázatot  ír  ki.  A  pályázati 
kiírás szövege a határozat mellékletét képezi.

Felkéri  a  jegyzőt,  hogy  a  pályázati  felhívást  a  Szociális  és 
Munkaügyi  Minisztérium  hivatalos  lapjában,  a  Kormányzati 
Személyügyi  Szolgáltató  és  Közigazgatási  Képzési  Központ 
internetes  oldalán valamint  a helyben szokásos módon tegye 
közzé.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester

Szörfi István jegyző

1.4Városi Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése, kapacitás bővítés című pályázat kapcsán a 
kivitelezéshez kapcsolódó egyes kérdések megvitatása

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  az  eseti  értékelő  bizottság  tagjainak  megválasztására 
irányuló melléklet szerinti határozati javaslatot. Kettő képviselőre kér javaslatot.

Gebula  Béla  Ákos képviselő  a  két  érintett  bizottság,  a  TFB  és  a  PÜB  elnökét  javasolja 
megválasztani.

Buza  Lajos PÜB  elnök  nem  kíván  a  munkában  részt  venni,  mert  olyan  személy  van  a 
bizottságban, akivel nem tud együtt dolgozni.

Gebula Béla Ákos képviselő a bizottság elnökének javasolja Bíró Attila TFB elnököt.

Tóth Dezső polgármester kérdezi Bíró Attila TFB elnököt, hogy vállalja-e az eseti értékelő 
bizottság elnöki tisztségét.

Bíró Attila TFB elnök vállalja az elnökséget.

Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja Bíró Attila TFB elnök eseti értékelő bizottság 
elnökének való megválasztását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

5/33



A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
218/2010. (VI. 30.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a Városi 
Bölcsőde  infrastrukturális  fejlesztése,  kapacitásbővítés  című 
pályázat  (kódszám:  KDOP-5.2.2/B-09-2009-0006)  kivitelezési 
feladataihoz  kapcsolódóan  az  eseti  közbeszerzési  értékelő 
bizottság elnökének Bíró Attila TFB elnököt elfogadja.

Gebula Béla Ákos képviselő a bizottság tagjának javasolja a PÜB jelenlévő tagját, Nyikos 
Istvánt.

Tóth  Dezső polgármester  kérdezi  Nyikos  István  képviselőt,  hogy  vállalja-e  a  bizottsági 
tagságot.

Nyikos István képviselő vállalja a bizottsági tagságot.

Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja Nyikos István PÜB tag eseti értékelő bizottság 
tagjának való megválasztását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
219/2010. (VI. 30.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a Városi 
Bölcsőde  infrastrukturális  fejlesztése,  kapacitásbővítés  című 
pályázat  (kódszám:  KDOP-5.2.2/B-09-2009-0006)  kivitelezési 
feladataihoz  kapcsolódóan  az  eseti  közbeszerzési  értékelő 
bizottság tagjának Nyikos István PÜB tagot elfogadja.

Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja a teljes határozati javaslat elfogadását. Kéri, 
hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
220/2010. (VI. 30.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a Városi Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése, 
kapacitásbővítés  című  pályázat  (kódszám: 
KDOP-5.2.2/B-09-2009-0006)  kivitelezési  feladataihoz 
kapcsolódóan eseti közbeszerzési értékelő bizottságot alakít. A 
közbeszerzési bizottság tagjai:

− Bíró Attila képviselő, az értékelő bizottság elnöke
− Nyikos István képviselő
− Závodni Lászlóné pénzügyi vezető
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− Szörfi István/Mihályfi Gábor jegyző/aljegyző, az értékelő 
bizottság titkára

− A projekt műszaki ellenőre
− Dr. Őszy Tamás közbeszerzési szakértő

A  bizottság  a  kivitelezésre  vonatkozó  szerződés  megkötése 
utáni nappal szűnik meg.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester

Tóth Dezső polgármester ismerteti az ajánlattételi felhívás elfogadására 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.

A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
221/2010. (VI. 30.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a Városi Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése, 
kapacitásbővítés  című  pályázat  (kódszám: 
KDOP-5.2.2/B-09-2009-0006)  kivitelezési  feladatainak 
ellátásához kapcsolódó „Egyszerű eljárás ajánlattételi felhívást” 
a melléklet szerinti formában és tartalommal elfogadja.

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester

Tóth  Dezső polgármester  elmondja,  hogy  a  pályázathoz  kapcsolódó  műszaki  ellenőri 
feladatok ellátását illetően választani kell a beérkezett ajánlatok közül. Rimán Imre 520 eFt
+ÁFA  vállalási  díjra  vonatkozó  ajánlatának  elfogadását  javasolja.  Ismerteti  a  hiányzó 
adatokkal  kiegészített  melléklet  szerinti  határozati  javaslatot.  Kérdezi,  van-e  valakinek 
kérdése, észrevétele. 

Gál Balázs képviselő kérdezi, hogy jogos-e a szerződéskötéskor való fizetés, vagy a projekt 
befejezésekor kellene-e inkább fizetni.

Drexler  Katalin településfejlesztési  ügyintéző  tájékoztatta  az  ajánlattevőt,  hogy  az 
önkormányzat  nem  fizet  azonnal  a  szerződéskötéskor,  mivel  a  szállítói  finanszírozást 
választotta. Amikor a munka egy részét elvégzi, benyújtja az arányos számlát, az önrészig 
terjedő részt az önkormányzat kifizeti, a fizetési kérelem 90%-ára benyújtja az önkormányzat 
a  számlát  a  közreműködő  szervezet  felé,  és  a  szervezet  60  napon  belül  fizet.  Kérte  az 
ajánlattevőt, hogy a szerződésben már így szerepeljen. Az ajánlattevő jelezte, hogy el tudja 
fogadni így.
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Gebula Béla  Ákos képviselő kéri,  hogy a  határozatot  módosítsák az  imént elhangzottak 
szerint.

Buza Lajos képviselő felhívja rá a figyelmet,  hogy a másik műszaki ellenőr a garanciális 
javítások, és igazítások ellenőrzését is  ellenőrizné.  Kérdezi,  hogy Rimán Imre is  vállalja-e 
ezeket.

Drexler  Katalin településfejlesztési  ügyintéző  szerint  a  műszaki  ellenőri  tevékenységnek 
nyilván megvan, hogy milyen tevékenységeket kell ellátnia, az ajánlatában erre külön nem 
tért ki.

Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja a módosítás elfogadását. Kéri, hogy aki azzal 
egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
222/2010. (VI. 30.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  a Városi 
Bölcsőde  infrastrukturális  fejlesztése,  kapacitásbővítés  című 
pályázat  (kódszám:  KDOP-5.2.2/B-09-2009-0006) 
kivitelezéséhez kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása 
érdekében vállalkozási szerződés kötésére irányuló határozati 
javaslat alábbiak szerinti módosítását elfogadta.

„…Felhatalmazza a Polgármestert  a  szállítói  finanszírozásnak 
megfelelő szerződés aláírására. …”

Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja a módosított határozati javaslat elfogadását. 
Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
223/2010. (VI. 30.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a Városi Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése, 
kapacitásbővítés  című  pályázat  (kódszám: 
KDOP-5.2.2/B-09-2009-0006)  kivitelezéséhez  kapcsolódó 
műszaki  ellenőri  feladatok  ellátása  érdekében  vállalkozási 
szerződést köt Rimán Imre Építész Stúdióval (képviseli: Rimán 
Imre; székhely: 8000 Székesfehérvár, Dráva u. 82.)
A vállalkozói díj mértéke nettó 520.000,- Ft + Áfa, mely összeg 
önrészéig terjedő forrása fejlesztési hitel.

Felhatalmazza  a  Polgármestert  a  szállítói  finanszírozásnak 
megfelelő szerződés aláírására.

Határidő: a szerződés aláírása tekintetében 2010. július 15.
Egyebekben folyamatos

Felelős: Tóth Dezső polgármester
Szörfi István jegyző
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Tóth Dezső polgármester ismerteti a bölcsőde pályázat forrásbiztosítására irányuló melléklet 
szerinti határozati javaslatot. Kérdezi, mi legyen a forrás.

Illés József főkönyvi könyvelő a működési hitel terhére – ismerve a hitel állapotát - nem 
javasolja. Javasolja ennyivel több hitel felvenni a pályázat önrészére, és így szerződést kötni a 
bankkal, melyről majd a következő határozati javaslat szól. A forrás tehát a fejlesztési hitel 
legyen.

Tóth  Dezső polgármester  ezzel  a  kiegészítéssel  együtt  bocsátja  szavazásra  a  határozati 
javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
224/2010. (VI. 30.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a Városi Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése, 
kapacitásbővítés című pályázathoz kapcsolódóan az intézmény 
ideiglenes áthelyezésével járó felújítási munkálatokra 448.005,- 
Ft + Áfa forrást biztosít a fejlesztési hitel terhére.
Felhatalmazza  Enying  Város  Szolgáltató  Intézményét  a 
szükséges munkálatok elvégzésére.

Felelős: Tóth Dezső polgármester,
Viplak Tibor EVSZI vezető

Határidő: 2010. augusztus 31.

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  az  önrész  biztosításához  hitel  felvételére,  bank 
kiválasztására  irányuló  melléklet  szerinti  határozati  javaslatot.  Kérdezi,  van-e  valakinek 
kérdése.

Buza  Lajos képviselő  felhívja  rá  a  figyelmet,  hogy  a  banki  ajánlat  6.622  eFt-ra  szól,  a 
határozati javaslat pedig 9 millió Ft-ra vonatkozik. Kérdezi, hogy a bank ezt így elfogadja-e.

Illés  József főkönyvi  könyvelő  elmondja,  hogy  ezt  jelezte  az  előbb,  hogy  ha  a  testület 
elfogadja a határozatot, annyival több hitelt vesz fel.

Szörfi István jegyző elmondja, hogy a bank tud róla, jelezték felé, hogy várhatóan 560 eFt-tal 
nagyobb lesz a hitel összege.

Tóth Dezső polgármester – egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén – szavazásra bocsátja a 
határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
225/2010. (VI. 30.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testület  úgy 
határozott,  hogy  a  „Városi  Bölcsőde  intézményeinek 
infrastrukturális  fejlesztése  és  kapacitás  bővítése”  beruházás 
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finanszírozására  Takarékbank  Zrt.-től  kíván  hosszú  távú 
fejlesztési hitelt felvenni:
Hitel összege: 9.183.000,- HUF
Futamidő: 10 év
Rendelkezésre tartási idő: 2011. december 31.
Türelmi idő: 2 év
Törlesztés: negyedéves
Kamatláb: 3 havi BUBOR + 3,5% p.a kamatfelár
Biztosíték:  Az  önkormányzat  mindenkori  költségvetése, 
inkasszós jog.
Felhatalmazza a Polgármestert a hitelszerződés megkötésére.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester

1.5Enying  Város  szennyvízelvezetésének  és  szennyvízkezelésének  a  kiépítése  című 
projekthez kapcsolódó szükséges döntések meghozatala

Tóth Dezső polgármester ismerteti a pályázaton való részvételre, a pályázat forrásösszetétel 
meghatározására irányuló melléklet szerinti határozat javaslatot. Kérdezi, van-e valakinek 
kérdése.

Nagy József Ödön képviselő a megfogalmazásban véleménye szerint változtatni kellene. 
Enying  város,  Balatonbozsok  és  Kabókapuszta  városrészek  helyett  máshogy  kellene 
megfogalmazni, mert a két utóbbi Enying város részét képezi.  Javasolja Enying központi 
terület megfogalmazást.

Viplak Tibor EVSZI vezető szerint ez formai dolog.

Tóth  Dezső polgármester  felhívja  rá  a  figyelmet,  hogy  Enying  város  magába  foglalja 
Leshegy-Ófalu és Alsótekeres városrészeket is.

Nagy József Ödön képviselő szerint az Enying város után záró jelben is fel lehetne sorolni, 
hogy a központi területről, Balatonbozsok és Kabókapuszta településrészekről van szó.

Gebula  Béla  Ákos képviselő  felhívja  rá  a  figyelmet,  hogy  a  megvalósíthatósági 
tanulmányban is ezek a városrészek szerepelnek.

Szörfi  István jegyző  szerint  Enying  város  belterületei  szakaszait  kellene  a  határozatban 
feltüntetni, így egyértelmű lenne, hogy a külterületek nincsenek benne.

Viplak  Tibor EVSZI  vezető  elmondja,  hogy  az  MT-ben  is  végig  ez  szerepelt:  Enying, 
Enying-Balatonbozsok és Kabókapuszta településrészek.

Gebula Béla Ákos képviselő szerint ehhez kell alkalmazkodni.

Tóth  Dezső polgármester  szavazásra  bocsátja  az  MT-ben  feltüntetett  helymegjelölés 
elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
226/2010. (VI. 30.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a 
Környezet és Energia Operatív Program keretében meghirdetett 
„Szennyvízelvezetés  és  tisztítás”  című,  KEOP-1.2.0./B 
kódszámú  pályázaton  való  részvételre,  a  forrásösszetétel 
meghatározására  irányuló  határozati  javaslatban  a 
megvalósulás helyeként az MT-ben szereplő helymeghatározás 
használatát elfogadta.

Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja a fentiek szerint módosított határozati javaslat 
elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
227/2010. (VI. 30.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Környezet  és  Energia  Operatív  Program 
keretében meghirdetett „Szennyvízelvezetés és tisztítás” című, 
KEOP-1.2.0./B kódszámú pályázaton részt kíván venni.

A fejlesztési cél: Enying Város szennyvízcsatorna hálózatának 
és tisztítótelepének megvalósítása.

A  fejlesztés  megvalósulási  helye: Enying,  Enying-
Balatonbozsok, Kabókapuszta településrészek.

A fejlesztés forrás nettó összetétele: 

MEGNEVEZÉS % eFt
KEOP támogatás (EU + Nemzeti támoga-
tás) 83,96% 2 426 227 
Kedvezményezeti hozzájárulás (elszámol-
ható költségek) 16,04% 463 369 
Kedvezményezeti hozzájárulás (nem 
elszámolható költségek)  60 147 

A pályázathoz rendelt saját forrás fedezete a víziközmű társulat 
legfőbb testülete által meghatározott érdekeltségi hozzájárulás, 
illetve annak megelőlegezésére biztosítandó hitel.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati 
dokumentáció aláírására, és a pályázat benyújtására.

Ezzel  egyidejűleg  a  126/2010.  (IV.  8.)  számú  határozatát 
visszavonja.

Határidő: Pályázat benyújtása tekintetében 2010. július 15.
Egyebekben folyamatos

Felelős: Tóth Dezső polgármester
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Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  az  EU  Önerő  Alaphoz  benyújtandó  támogatásra 
irányuló  melléklet  szerinti  határozati  javaslatot.  Kérdezi,  van-e  valakinek  kérdése, 
észrevétele.

Gebula Béla Ákos képviselő javasolja,  hogy tartsák magukat  az előzőekhez,  és  minden 
határozatban következetesen ugyanúgy jelöljék a településrészeket.

Tóth  Dezső polgármester  -  egyéb  kérdés,  hozzászólás  nem  lévén  –  a  fentiek  szerinti 
településrész-megjelöléssel bocsátja szavazásra a határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy 
aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
228/2010. (VI. 30.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  Enying  Város  szennyvízelvezetésének  és 
szennyvízkezelésének  a  kiépítése  című,  KEOP-1.2.0/B 
azonosítószámú  pályázathoz  kapcsolódóan  az  önrész 
támogatására pályázatot nyújt be az EU Önerő Alap keretében.

A fejlesztési cél: Enying Város szennyvízcsatorna hálózatának 
és tisztítótelepének megvalósítása
A  fejlesztés  megvalósulási  helye: Enying,  Enying-
Balatonbozsok, Kabókapuszta településrészek

A fejlesztés nettó forrásösszetétele

MEGNEVEZÉS % eFt
KEOP támogatás (EU + Nemzeti támoga-
tás) 83,96% 2 426 227 
Kedvezményezeti hozzájárulás (elszámol-
ható költségek) 16,04% 463 369 
Kedvezményezeti hozzájárulás (nem 
elszámolható költségek)  60 147 

A pályázathoz rendelt saját forrás fedezete a víziközmű társulat 
legfőbb testülete által meghatározott érdekeltségi hozzájárulás, 
illetve annak megelőlegezésére biztosítandó hitel.

Amennyiben az önkormányzatot nem ítéli támogatásra a kiíró 
szervezet, úgy az önerőt teljes egészében a víziközmű társulat 
legfőbb testülete által meghatározott érdekeltségi hozzájárulás, 
illetve  annak  megelőlegezésére  biztosítandó  hitel  formájában 
kívánja biztosítani.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  polgármestert  a 
Támogatási  Szerződés  aláírását  követően  a  pályázat 
benyújtására.

Felelős: Tóth Dezső polgármester
Határidő: folyamatos
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Tóth Dezső polgármester ismerteti a díjképzési politika meghatározására irányuló melléklet 
szerinti előterjesztést és határozati javaslatot. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. 
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, 
hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
229/2010. (VI. 30.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  Enying  Város  szennyvízelvezetésének  és 
szennyvízkezelésének  a  kiépítése  című,  KEOP-1.2.0/B 
azonosítószámú  pályázathoz  kapcsolódóan  önkormányzat 
nyilatkozik  arról,  hogy  az  üzemeltetési  koncepció 
alátámasztásához  nyújtott,  és  a  Megvalósíthatósági 
Tanulmányban  feltüntetett  adatok,  információk  a  valóságnak 
megfelelnek,  továbbá az Önkormányzat  a Megvalósíthatósági 
Tanulmányban  bemutatott  üzemeltetési  koncepciót, 
díjpolitikát,  díjképzést megismerte és annak melléklet szerinti 
betartását vállalja.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester

Tóth Dezső polgármester  ismerteti  a  működtetés  fedezetének meghatározására  irányuló 
melléklet szerinti 4.1. határozati javaslatot. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. 

Szörfi István jegyző jelzi, hogy dönteni kellene a saját forrás és a fenntartó általi biztosítás 
között.

Viplak Tibor EVSZI vezető véleménye szerint a fenntartó biztosítsa a működtetés fedezetét.

Tóth Dezső polgármester a fenntartó általi  biztosítással  bocsátja  szavazásra  a határozati 
javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
230/2010. (VI. 30.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  Enying  Város  szennyvízelvezetésének  és 
szennyvízkezelésének  a  kiépítése  című,  KEOP-1.2.0/B 
azonosítószámú  pályázathoz  kapcsolódóan  az  önkormányzat 
jóváhagyólag  nyilatkozik  arról,  hogy  a  támogatással  létrejött 
létesítmény  működtetésének  fedezetét  a  fenntartó  által 
biztosítja.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester
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Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  a  csatornadíj  támogatás  igénylésével  kapcsolatos 
melléklet szerinti 4.2. határozati javaslatot.  Kérdezi,  van-e valakinek kérdése, észrevétele. 
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, 
hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
231/2010. (VI. 30.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  Enying  Város  szennyvízelvezetésének  és 
szennyvízkezelésének  a  kiépítése  című,  KEOP-1.2.0/B 
azonosítószámú  pályázathoz  kapcsolódóan  az  önkormányzat 
nyilatkozik  arról,  hogy  a  megvalósuló  elemek  üzembe 
helyezésétől  számított  5  évig  az  új  elemekre  vonatkozóan 
csatornadíj támogatást nem igényel.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester

Viplak Tibor EVSZI vezető ismerteti, hogy ezen határozatok elfogadását követően a jövő hét 
folyamán be lehet adni a pályázatot. Az utolsó tulajdoni lapokat és hozzájárulások szerzik 
be. Kéri a képviselőket, hogy a megvalósíthatósági tanulmányt olvassák át, megtekinthető a 
Polg.  Hiv.-ban  illetve  az  EVSZI-ben.  Az  MT  110  oldal,  és  nem  tartalmazza  a  költség-
haszonelemzést.  Még van lehetőség néhány dologban korrigálni,  de számszaki módosítás 
már nem lehetséges. Hétfőn ülésezett a víziküzmű társulat, és szintén elfogadták az önrész 
finanszírozását.  Minden  akadály  elhárult  a  pályázat  beadása  elől.  Július  15.  a  beadási 
határidő. Támogatói nyilatkozatot kértek a KDRFÜ-től is. Köszöni azoknak, akik részt vettek 
a munkában, közreműködtek és segítették a munkáját.

Gebula Béla Ákos képviselő kéri, hogy olvassák el az MT-t, de módosítani már ne akarjon 
senki az utolsó pillanatban.

1.6A konzorcionális szerződésből eredő kötelezettségek Tab város önkormányzata általi 
megsértése miatt várható következmények és alkalmazható szankciók – a Dél-balatoni és 
Sióvölgyi  Nagytérség  Települési  Szilárdhulladék  Kezelési  Konzorcium  Elnökének 
megkeresése

Tóth Dezső polgármester szerint a képviselők áttanulmányozhatták az előterjesztést,  és , 
melynek végső kicsengése, hogy Enyingre, illetve a többi tagra hárítják a meg nem fizetett 
összeget. Kérdezi, van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban.

Szörfi  István jegyző  javasolja  levenni  a  napirendről.  Áttanulmányozta  Balázs  Árpád 
polgármester  levelét,  és  véleménye  szerint  sem az  ’A’  sem pedig  a  ’B’  változat  nem jó 
Enyingnek. Úgy tűnik, Tab akármit csinál, mi fizetjük a kárt. Javasolja, hogy polgármester 
úr  keresse  meg Tab  polgármesterét,  és  a  következő  ülésre  hozza  be  a  polgármester  az 
előterjesztést újból esetleg lehetséges módosítással. Ha ők ilyen könnyedén ki tudnak szállni 
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a konzorciumból, Enyingnek is ezt kéne tenni. A Zöldfok eddig rengeteget ígért, és nem 
történt semmi sem, a díjakat viszont mindenki ismeri.

Nyikos István képviselő  már  többször  hangsúlyozta,  hogy a  Zöldfok  munkájával  nincs 
megelégedve.  Legutóbb  próbára  tette  őket,  beletett  a  kukába  egy  dobozt  úgy,  hogy  le 
lehetett csukni a kuka tetejét. A dobozt mégis kivették a kukából, és az árokba hajították, s 
csak a többi szemetet vitték el. A díjat horribilisnak tartja, a szelektív hulladékgyűjtők olyan 
kicsik, hogy utcánként kellene elhelyezni őket. Javasolja jelezni a Zöldfok felé, hogy már sok 
éve  húzódik  az  ígérgetés.  Kétségesnek  látja,  hogy  szeptembertől  megnyithatna  a 
hulladékudvar.

Gebula Béla Ákos képviselő elmondja, hogy 10%-kal lehet túlhaladni a kuka méretét, azt 
még el kell, hogy vigyék. Ha a Zöldfok munkatársai nem tartják be az utasítást, azonnal 
kirúgják őket.  Szélmalomharcnak tartja az egészet,  Nagy Jánossal többször is  beszélt,  de 
tulajdonképpen a Zöldfok azt csinál, amit akar. Monopol helyzetben van, ő diktál.

Buza Lajos képviselő ismerteti, hogy a környezetvédelmi törvény ad erre lehetőséget, hogy 
a hulladékszállítást végzők így végezzék a munkájukat. A hulladékudvar nem a Zöldfok 
kompetenciája, a beruházás sem, hanem a konzorciumé. Nem biztos, hogy a Zöldfok a ludas 
abban, hogy a hulladékszigetek nincsenek kiépítve. A konzorciumot kellene a szerződésben 
foglaltakra kényszeríteni.

Gebula Béla Ákos képviselő szerint a Zöldfokkal kötött szerződés tartalmazza az időpontot 
a  hulladékgyűjtő  szigetekre  vonatkozóan.  2009.  szeptember  volt  az  utolsó  módosított 
dátum.

Viplak Tibor EVSZI vezető szerint a konzorciumi részvétel azért volt fontos 2001-ben, mert 
a szeméttelep rekultivációja kb. 100 millió Ft-ba kerülne, ezt kötelező elvégezni, de ezt a 
konzorcium Enying esetében átvállalta. Nem minden településnek sikerült ezt kiharcolnia. 
Összesen 12 hulladékgyűjtő szigetet kellene kialakítani a konzorciumnak,  ebből egy sem 
valósult  meg,  illetve  a  gyűjtőudvar  kialakítását  húzzák-halasztják.  2010.  nyarán  a 
hulladékudvar  kész  lesz,  de  eddig  még  nem  készült  el.  2008.  áprilisában  megtörtént  a 
területátadás,  azóta  nem  történt  semmi.  Ha  nem  is  lép  ki  az  önkormányzat  a 
konzorciumból,  meg  kell  szorítani  őket.  A  rekultiváció  miatt  fontos  lenne,  hogy  tagok 
maradjunk. A szemétszállítási díjba sok minden beépítésre került, kb. 300 %-kal emelkedett. 
Szerinte az ígéreteket be kellene vasalni a Zöldfokon.

Dr.  Miljanovits  György képviselő  szerint  a  jegyző  jól  fogalmazta  meg,  szerinte  a 
környezettudatos viselkedésnek a Zöldfok a gátja.

Nyikos  István képviselő  szerint  küldjön  levelet  az  önkormányzat,  hogy  nem  vagyunk 
megelégedve.

Gebula  Béla  Ákos képviselő  0,5%-kal  részesedik  az  önkormányzat  a  konzorciumban. 
Szerinte a környezettudatos magatartás gátja mi vagyunk, példaként említi a határ állapotát. 
A  Zöldfoknak  megvan  a  jogszabályi  háttere  ahhoz,  hogy  sarokba  szorítsa  az 
önkormányzatot, de erről a lakosságnak is tudnia kell.

Dr. Miljanovits György képviselő szerint a szemét elszállításához a feltételeket biztosítani 
kell, a környezettudatossághoz azonban az is hozzátartozik, ha a félig üres kukák után nem 
fizet vissza díjat a szolgáltató a tulajdonosnak, akkor legalább a többit elvihetné.
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Gebula Béla Ákos képviselő szerint így szól a jogszabály, akinek nem fér bele a szemete, 
vegyen nagyobb kukát.

Tóth Dezső polgármester – egyéb Kkrdés, hozzászólás nem lévén - szavazásra bocsátja a 
napirendről  való  levétel  elfogadását.  Kéri,  hogy  aki  azzal  egyetért,  kézfeltartással 
szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal a konzorcionális szerződésből eredő kötelezettségek  
Tab város önkormányzata általi megsértése miatt várható következmények és alkalmazható szankciók –  
a Dél-balatoni  és Sióvölgyi  Nagytérség Települési  Szilárdhulladék Kezelési  Konzorcium Elnökének  
megkeresése napirendi pontot levette a napirendről.

1.7Városi Bölcsőde és EVSZI alapdokumentumainak módosítása

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  a  Városi  Bölcsőde  alapító  okiratának  módosítására 
irányuló melléklet szerinti határozati javaslatot. …

16.00 órakor Dr. Miljanovits György képviselő elhagyja a tanácstermet, a testület létszáma 10 fő.

… Kérdezi, van-e valakinek kérdése. Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a 
határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
232/2010. (VI. 30.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Városi  Bölcsőde  16/2003.  (I.  29.)  számú 
határozattal elfogadott alapító okiratát 2010. július 15-i hatállyal 
az alábbiak szerint módosítja: 

−Az alapító okirat a következő 2/a ponttal egészül ki: 

„2/a. A költségvetési szerv telephelye(i):
8130  Enying,  Rákóczi  Ferenc  utca  33. 
(Ideiglenes jelleggel a „Városi Bölcsőde 
intézményének  infrastrukturális 
fejlesztése és kapacitás bővítése” című, 
KDOP-5.2.2/B-09-2009-0006  jelű 
pályázati projekt megvalósításáig)”

−Az alapító okirat 1. melléklete helyébe e határozat mellékletét 
képező 1. melléklet lép.

A Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert  az  alapító  okirat 
egységes  szerkezetbe  foglalására,  valamint  a  módosítás, 
továbbá  az  egységes  szerkezetű  alapító  okirat  Magyar 
Államkincstár  Közép-dunántúli  Regionális  Igazgatósága 
részére történő megküldésére.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester 
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Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  a  Városi  Bölcsőde  Gondozás  -  Nevelés  Szakmai 
Programja, SZMSZ-e és Házirendjének kiegészítésére irányuló melléklet szerinti határozati 
javaslatot. …

16.02 órakor Dr. Miljanovits György képviselő visszatér a tanácsterembe, a testület létszáma 11 fő.

…Kérdezi, van-e valakinek kérdése. Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a 
határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
233/2010. (VI. 30.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Városi  Bölcsőde  Gondozás  –  Nevelés 
Szakmai Programjának, Szervezeti és Működési Szabályzatának 
és Házirendjének kiegészítését (az intézmény telephelye: 8130 
Enying, Rákóczi Ferenc utca 33. szám alatti ingatlan), elfogadja.

A  Képviselő-testület  felkéri  az  intézmény  vezetőjét  a  fenti 
dokumentumok  egységes  szerkezetbe  foglalására,  valamint 
azoknak a fenntartó részére történő megküldésére.

Határidő: 2010. július 15.
Felelős: Tóth Dezső polgármester,

Királyné Csernánszki Ilona bölcsődevezető

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  az  EVSZI  alapító  okiratának  módosítására  irányuló 
melléklet  szerinti  határozati  javaslatot.  Kérdezi,  van-e  valakinek  kérdése.  Kérdés, 
hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki 
azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
234/2010. (VI. 30.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  az  Enying  Város  Szolgáltató  Intézménye 
186/2003.  (VIII.  27.)  számú  határozattal  elfogadott  alapító 
okiratát 2010. július 15-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 

−Az  alapító  okirat  1.  melléklete  helyébe  e  határozat  1. 
melléklete lép.

A Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert  az  alapító  okirat 
egységes  szerkezetbe  foglalására,  valamint  a  módosítás, 
továbbá  az  egységes  szerkezetű  alapító  okirat  Magyar 
Államkincstár  Közép-dunántúli  Regionális  Igazgatósága 
részére történő megküldésére.
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Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester 

2.Jegyző, Aljegyző előterjesztései
2.1AVE Zöldfok Zrt. Együttműködési Megállapodás tervezet

Szörfi István jegyző elmondja, hogy ez egy pozitív kezdeményezés a Zöldfok részéről. Kb. 
kettő hónapja kezdték a tárgyalásokat, miszerint érdekeltté akarják tenni az önkormányzatot 
a  behajtásban.  Aki nem fizeti  meg a szolgáltatás  díját,  ahelyett  az önkormányzatnak kell 
fizetni,  ezzel  vissza  is  élnek  sokan.  A  tárgyalások  eredményeként  amennyi  összeget 
visszajuttatna a cég, az kb. a posta költségre elegendő. Kéri elfogadni a megállapodást.

Tóth Dezső polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése. Kérdés, hozzászólás nem lévén 
ismerteti, majd szavazásra bocsátja a megállapodás elfogadására irányuló melléklet szerinti 
határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
235/2010. (VI. 30.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  határozat  mellékletét  képező,  a 
hulladékkezelési  díjtartozásokra  vonatkozó  Együttműködési 
Megállapodást  elfogadja.  Felhatalmazza  a  polgármestert  a 
megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester

Az ülés rövid szünet után 16.18 órakor folytatódik, a testület létszáma változatlanul 11 fő.

3.Oktatási, Kulturális és Sportbizottság előterjesztései
3.1A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet módosítása

Gebula  Béla  Ákos OKS  elnök  elmondja,  hogy  a  testület  legutóbbi  döntésének 
következtében  megváltozott  a  PÜB  elnevezése.  Ismerteti  az  ehhez  kapcsolódó  SzMSz 
módosítás  elfogadására  irányuló  melléklet  szerinti  15/2010.  (VI.  21.)  számú  bizottsági 
határozatot.

Tóth  Dezső polgármester  kérdezi,  van-e  valakinek  kérdése,  hozzászólása.  Kérdés, 
hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja az SzMSz módosítás elfogadását. Kéri, hogy aki 
azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül  Enying 
Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2007.  
(III. 30.) rendelet módosításáról  jelen jegyzőkönyv mellékletét képező  14/2010. (VII.  
05.) számú rendeletet alkotja.
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3.2Enying Város kitüntetéseinek adományozásáról szóló rendelet módosítása

Gebula Béla Ákos OKS elnök elmondja, hogy a pénzügyi változásokat figyelembe véve két 
változatban  elkészült  az  új  kitüntetési  rendelet,  melyek  közül  az  egyiket  támogatta  a 
bizottság.  Ismerteti  a  bizottság  kitüntetések  adományozásáról  szóló  rendelet  ’A’ 
változatának elfogadására irányuló melléklet szerinti 16/2010. (VI. 21.) számú határozatát. 
A ’B’  változatban talán egy kis diszkriminációra okot adható tétel szerepelt  véleményük 
szerint.

Tóth  Dezső polgármester  kérdezi,  van-e  valakinek  kérdése,  kíván-e  valaki  hozzászólni. 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, szavazásra bocsátja a rendelet elfogadását.  Kéri, hogy aki 
azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A  Képviselő-testület  11  igen,  egyhangú  szavazattal  Enying  város  kitüntetéseinek 
adományozásáról szóló 8/2000. (III. 07.) rendelet módosításáról jelen jegyzőkönyv 
mellékletét képező 15/2010. (VII. 05.) számú rendeletet alkotja.

3.3Educatio Bene Kft. sporttanácsadással és fejlesztéssel kapcsolatos ajánlata

Gebula Béla  Ákos OKS elnök ismerteti  a  bizottság ajánlat  elvetésére  irányuló melléklet 
szerinti 18/2010. (VI. 21.) számú határozatát.

Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását.  Kéri, hogy 
aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
236/2010. (VI. 30.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy az  Educatio  Bene  Kft.  sporttanácsadással  és 
fejlesztéssel kapcsolatos ajánlatával jelenleg nem kíván élni. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert,  hogy a döntésről 
az érintettet tájékoztassa. 

Felelős: Tóth Dezső polgármester
Határidő: folyamatos 

3.4A Szirombontogató Óvoda SZMSZ módosítása

Gebula  Béla  Ákos OKS  elnök  ismerteti  a  bizottság  óvoda  SzMSz  módosításának 
jóváhagyására irányuló melléklet szerinti 19/2010. (VI. 21.) számú határozati javaslatát.

Tóth Dezső polgármester – kérdés, hozzászólás nem lévén - szavazásra bocsátja a határozati 
javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
237/2010. (VI. 30.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Szirombontogató  Óvoda  Szervezeti  és 
Működési  Szabályzatának  módosítását  a  melléklet  szerinti 
formában és tartalommal jóváhagyja.

Gebula Béla Ákos OKS elnök ismerteti, hogy a játszótér kérdése is szóba került a bizottság 
ülésén. Kérdezi, hogy a folyamatban lévő pályázat hogyan áll.

Viplak  Tibor EVSZI  vezető  elmondja,  hogy  decemberben  nyújtották  be  a  pályázatot  a 
Nemzeti  Divízió  Program  keretében,  és  a  pályázatot  befogadták.  A  Vidékfejlesztési 
Minisztériumban  azt  a  felvilágosítást  kapta,  hogy április-május-június  hónapban várható 
döntés,  de  jelenleg  az  átadás-átvétel  folyik,  és  döntés  még  nem  született.  Rendszeresen 
figyelik a honlapot, és várják a pozitív döntést. Azonnal tájékoztatja a testületet, ha hírt kap. 
6 millió Ft-os pályázatról van szó, a Hősök terén akarják megvalósítani, két részből tevődik 
össze majd, egy rész a nagyobbaknak, egy rész pedig a kisebbeknek.

4.Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előterjesztései
4.1Polgárőrség kérelme térfigyelő kamera kihelyezésére vonatkozóan

Bíró Attila TFB elnök ismerteti a bizottság kérelem támogatására, tulajdonosi hozzájárulás 
megadására irányuló, melléklet szerinti 75/2010. (VI. 16.) számú határozati javaslatát.

Tóth Dezső polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése.

Gebula  Béla  Ákos képviselő  kérdezi,  hogy  a  térfigyelő  kamera  az  egész  épületre 
vonatkozik vagy csak a polgárőrség előtti részre. Régen rossz, ha önmagukat sem tudják 
megvédeni.

Dr. Lelkes Ákos alpolgármester elmondja, hogy nem önmagukat akarják figyelni. Meg van 
az oka, hogy miért van szükség erre. A szünetben szívesen ad magyarázatot, de most kéri 
elfogadni a határozati javaslatot.

Tóth Dezső polgármester-  egyéb kérdés,  hozzászólás  nem lévén -  szavazásra  bocsátja  a 
határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
238/2010. (VI. 30.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Városi  Polgárőrség  Enying  (8130  Enying, 
Kinizsi u. 25/2.; képviseli: Reiber Attila) kérelmét támogatja, és 
tulajdonosi  hozzájárulását  megadja  az  Enying,  Szabadság  tér 
16. szám alatti (hrsz: enyingi 1474/58) ingatlan - Rendelőintézet 
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–  épületére  történő  térfigyelő  kamera  felszereléséhez.  A 
munkálatok elvégzéséhez szükséges további hozzájárulások és 
engedélyek megszerzése kérelmező kötelezettsége.
A  térfigyelő  kamera  felszerelésével  kapcsolatos  költségek 
kérelmezőt terhelik.

Felelős Tóth Dezső polgármester 
Határidő: 2010. július 15.

4.2Enying, Ady E. u. 2. szám alatti ingatlan versenytárgyalás útján történő értékesítése

Bíró Attila TFB elnök  ismerteti  a bizottság versenytárgyalás kiírására irányuló melléklet 
szerinti 76/2010. (VI. 16.) számú határozati javaslatát.

Tóth Dezső polgármester  kérdezi,  kíván-e  valaki  hozzászólni.  Kérdés,  hozzászólás  nem 
lévén szavazásra bocsátja a határozati  javaslat elfogadását.  Kéri,  hogy aki azzal egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
239/2010. (VI. 30.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy hatá-
rozott, hogy az Enying, Ady Endre u. 2. szám alatti, 537 hrsz-ú 
ingatlanát az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyi-
ségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 25/2002. (XII.12.) szá-
mú helyi rendeletben foglaltak alapján értékesítésre kijelöli, és 
versenytárgyalás útján értékesíti. Az ingatlan kikiáltási ára azo-
nos a forgalmi értékével, mely forgalmi értéket a Képviselő-tes-
tület bruttó 38 millió Ft-ban állapítja meg.

Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a versenytárgyalási tájé-
koztatót ennek megfelelően állítsa össze. Felhatalmazza a Pol-
gármestert az adásvételi szerződés aláírására.

Ezzel egyidejűleg a 337/2007. (IX.26.) és 356/2007. (IX.26.) szá-
mú határozatát visszavonja.

Felelős: Tóth Dezső polgármester 
Határidő: folyamatos

4.3Enying,  Szabadság  tér  21.  szám  alatti  társasház  lakói  által  jelzett  vízelvezetési 
probléma

Bíró  Attila TFB  elnök  ismerteti  a  bizottság  elvi  támogatásra  irányuló  melléklet  szerinti 
80/2010. (VI. 16.) számú határozati javaslatát.
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Tóth  Dezső 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 Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
240/2010. (VI. 30.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy hatá-
rozott, hogy a Szabadság tér 21. szám alatti társasház környeze-
tében  fennálló  vízelvezetési  problémák  hosszú távú  végleges 
megoldását elviekben támogatja, azonban szűkös anyagi hely-
zetére való tekintettel a munkálatok elvégzésére forrást biztosí-
tani 2010. évben nem tud.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester

4.4Cinca Térségi Vízitársulat szerződés módosítási kérelme

Bíró  Attila TFB  elnök  ismerteti  a  bizottság  módosítás  elutasítására  irányuló  melléklet 
szerinti 81/2010. (VI. 16.) számú határozati javaslatát.

Tóth Dezső 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 Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
241/2010. (VI. 30.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy hatá-
rozott,  hogy a  Cinca Térségi  Vízi  Társulattal  eredetileg 2008. 
május  19-én  megkötött  majd  többször  módosított  szerződést 
nem kívánja módosítani,  a  kiviteli  tervek elkészítésének díját 
magába  foglalja  a  Tervezési  szerződés  2.  módosításának  6. 
pontjában meghatározott 540.000,- Ft + Áfa ellenérték.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester

4.5Vezetékjog kártalanítás

Bíró  Attila TFB  elnök  ismerteti  a  bizottság  szerződéskötésre  irányuló  melléklet  szerinti 
82/2010. (VI. 16.) számú határozati javaslatát.

Tóth Dezső polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése. Kérdés, hozzászólás nem lévén 
szavazásra  bocsátja  a  határozati  javaslat  elfogadását.  Kéri,  hogy  aki  azzal  egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
242/2010. (VI. 30.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy hatá-
rozott, hogy Kártalanítási Szerződést köt az E.ON Dél-dunántú-
li Áramhálózati Zrt-vel az Enying 1487; 2009; 1474/45 és 2261 
hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában.

Felhatalmazza a Polgármestert a határozat mellékletét képező 
Kártalanítási Szerződések aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester 

4.6Nevelési Tanácsadó áthelyezése kapcsán új helyiség kijelölése

Bíró Attila TFB elnök ismerteti a bizottság szívességi használati szerződés kötésére irányuló 
melléklet szerinti 83/2010. (VI. 16.) számú határozati javaslatát.

Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy 
aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
243/2010. (VI. 30.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy hatá-
rozott, a Nevelési Tanácsadó elhelyezése érdekében szívességi 
használati szerződést köt a Fejér Megyei Önkormányzat Tanu-
lási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága 
és Egységes Pedagógiai Szakszolgálatával (8000 Székesfehérvár; 
Mátyás király krt. 13. képviseli: Vámos Éva igazgató) a Szabad-
ság tér 14. szám alatti ingatlan 4 helyiségének tekintetében.

Felkéri a Polgármesteri Hivatalt a szívességi használati szerző-
dés  elkészítésére,  felhatalmazza  a  Polgármestert  a  Szívességi 
használati szerződés aláírására.

Felelős: Tóth Dezső polgármester
Határidő: azonnal

4.7Alsótekeresi víztorony statikai szakértési feladataihoz kapcsolódó árajánlatok

Bíró  Attila TFB elnök  ismerteti  a  bizottság  ajánlat  elvetésére  irányuló  melléklet  szerinti 
85/2010. (VI. 16.) számú határozati javaslatát.
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Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy 
aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
244/2010. (VI. 30.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy hatá-
rozott, hogy az Enying-Alsótekeresi víztorony statikai szakérté-
si feladatinak elvégzésére irányuló árajánlatokat megköszönve 
azzal jelenleg élni nem kíván. 

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester

4.8AVE Zöldfok Zrt. közszolgáltatási szerződés módosítása

Bíró  Attila TFB  elnök  ismerteti  a  bizottság  szerződésmódosítás  elfogadására  irányuló 
melléklet szerinti 86/2010. (VI. 16.) számú határozati javaslatát.

Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy 
aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
245/2010. (VI. 30.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy hatá-
rozott,  hogy az AVE Zöldfok Településgazdálkodási és Kom-
munális Zrt. ( 8600 Siófok, Bajcsy Zs. u. 220., képviseli: Szabó 
Zoltán elnök-vezérigazgató) által megküldött ’Közszolgáltatási 
szerződés módosítás’ tervezetet melléklet szerinti formában el-
fogadja.

Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés módosítás aláírásá-
ra.

Határidő: 2010. július 15.
Felelős: Tóth Dezső polgármester

4.9Gázbeszerzésre vonatkozó árajánlatok – MTKT vonatkozó döntése

Bíró Attila TFB elnök  ismerteti a bizottság ajánlatok elvetésére irányuló melléklet szerinti 
87/2010. (VI. 16.) számú határozati javaslatát.

Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy 
aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
246/2010. (VI. 30.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy hatá-
rozott, hogy a gázbeszerzésre vonatkozó árajánlatokat megkö-
szönve – figyelemmel a Mezőföldi Többcélú Kistérségi Társulás 
e tárgyban hozott döntésére – azokkal jelenleg élni nem kíván. 
Az ajánlatokat a 2011. évi feltételek ismeretében tárgyalja újra.

Felelős: Tóth Dezső polgármester 
Határidő: folyamatos

4.10Leshegy-Ófalu  u.  45.  szám  alatti  ház  helyreállításához  bontott  építési  anyag 
biztosítása

Bíró Attila TFB elnök  ismerteti  a  bizottság bontott  tégla biztosítására irányuló melléklet 
szerinti 88/2010. (VI. 16.) számú határozati javaslatát.

Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy 
aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
247/2010. (VI. 30.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy hatá-
rozott,  hogy Virág Katalin 8130 Enying-Leshegy, Ófalu u.  45. 
szám alatti lakos részére házának kidőlt végfala helyreállítása 
érdekében 2000 db bontott téglát biztosít.

Felelős: Tóth Dezső polgármester,
Viplak Tibor EVSZI vezető

Határidő: folyamatos

4.11Enying, Kossuth u. 27. szám alatti járda térkőburkolattal való ellátása

Bíró Attila TFB elnök ismerteti a bizottság kérelem támogatására irányuló melléklet szerinti 
89/2010. (VI. 16.) számú határozati javaslatát.

Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy 
aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
248/2010. (VI. 30.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy hatá-
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rozott, hogy Magyar és Társa 2000 Kft.  (8131 Enying-Balaton-
bozsok, Mikszáth K. u. 3/B.; képviseli: Magyar Csaba ügyveze-
tő) az Enying, Kossuth u. 27. szám alatti üzlete előtti járdasza-
kasz   felújítására  irányuló  kérelmét  támogatja  azzal,  hogy  a 
szükséges  anyagokat  a  kérelmező  biztosítja,  a  kialakításával 
kapcsolatos munkálatok elvégzésére pedig felkéri Enying Város 
Szolgáltató Intézményét.

Felelős: Tóth Dezső polgármester;
Viplak Tibor EVSZI vezető 

Határidő: folyamatos

4.12Versenyfelhívás „Virágos Enyingért, Szép Környezetért”

Bíró Attila TFB elnök ismerteti a bizottság versenyfelhívás közzétételére irányuló melléklet 
szerinti 90/2010. (VI. 23.) számú határozati javaslatát.

Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy 
aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
249/2010. (VI. 30.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  „Virágos  Enyingért,  Szép  Környezetért” 
címmel  versenyfelhívást  tesz  közzé  jelen  határozat 
elválaszthatatlan mellékletét képező versenyfelhívás alapján.

Határidő: 2010. július 15. 
Felelős: Tóth Dezső polgármester

Bíró  Attila TFB  elnök  ismerteti  a  bizottság  bíráló  bizottság  tagjainak  meghatározására 
irányuló melléklet szerinti 91/2010. (VI. 23.) számú határozati javaslatát.

Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy 
aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
250/2010. (VI. 30.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  2010.  évben  a  „Virágos  Enyingért,  Szép 
Környezetért”  címmel  meghirdetett  verseny  elbírálására 
nyolctagú bíráló bizottságot állít fel,  melyet a polgármester, a 
Településfejlesztési  és  Környezetvédelmi  Bizottság  5  tagja,  a 
Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója valamint 
az  Enyingi  Városvédő,  Szépítő  és  Hagyományőrző Egyesület 
elnöke alkot.
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Felkéri  a  Tisztelt  Bíráló  Bizottságot,  hogy  a  nyertes  pályázó 
kiválasztása  helyszíni  bejárás  tapasztalatai  alapján  történjen 
meg.

Határidő: A bíráló  bizottság felállítása tekintetében 2010. 
július 15.; egyebekben folyamatos

Felelős: Tóth Dezső polgármester

4.13Varga  József  vállalkozó  kérelme  az  enyingi  081,083,084  és  0125  hrsz-ú  utak 
használatáról

Bíró Attila TFB elnök ismerteti a bizottság kérelem támogatására irányuló melléklet szerinti 
92/2010. (VI. 23.) számú határozati javaslatát.

Nagy József Ödön képviselő javasolja kiegészíteni a határozatot a következővel: „azzal a 
kikötéssel, hogy a 084 és 0125 hrsz-ú utak vonatkozásában a kérelmező köteles figyelembe 
venni  Enying  Város  szennyvízelvetésének  és  szennyvízkezelésének  a  kiépítése  című 
projekthez kapcsolódó tervben foglaltakat.”

Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja a módosító javaslat elfogadását. Kéri, hogy 
aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
251/2010. (VI. 30.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Varga 
József vállalkozó (8130 Enying, Tóth Árpád u. 2.) kérelmének 
támogatására  irányuló  határozati  javaslat  alábbiakkal  történő 
kiegészítését elfogadta.

„… használatához azzal a kikötéssel, hogy a 084 és 0125 hrsz-ú 
utak  vonatkozásában  a  kérelmező  köteles  figyelembe  venni 
Enying Város szennyvízelvetésének és szennyvízkezelésének a 
kiépítése című projekthez kapcsolódó tervben foglaltakat.”

Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja a fentiek szerint módosított határozati javaslat 
elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
252/2010. (VI. 30.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  Varga  József  vállalkozó  (8130  Enying,  Tóth 
Árpád u. 2.) kérelmét támogatja és hozzájárulását megadja az 
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Enying 081,  083,  084  és  0125  hrsz-ú  „A mezőgazdasági  utak 
fejlesztése”  UMPV  I  pályázat  jogcím  keretében  felújítandó 
útszakaszok kérelmező általi,  beruházás megvalósítása után 5 
éven  keresztüli,  azaz  az  üzemeltetési  kötelezettség  lejártáig 
tartó  –  mások  használatát  ki  nem  záró  vagy  korlátozó  – 
használatához azzal a kikötéssel, hogy a 084 és 0125 hrsz-ú utak 
vonatkozásában  a kérelmező köteles figyelembe venni Enying 
Város  szennyvízelvetésének  és  szennyvízkezelésének  a 
kiépítése című projekthez kapcsolódó tervben foglaltakat.

Az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 081, 083, 084 
és 0125 hrsz-ú ingatlanok művelési ága kivett út, illetve kivett 
közút,  övezeti  besorolása  a  hatályos,  35/2004.  (IX.30.) 
önkormányzati  rendelettel  elfogadott  Helyi  építési  szabályzat 
és  rendezési  tervek  szerint  „Köu  Mg”  (közlekedési  terület, 
mezőgazdasági út), tehát azt – Az épített környezet alakításáról 
és védelméről szóló 1997.  évi LXXVIII.  törvény 2.§ 13.  pontja 
értelmében - rendeltetésének megfelelően bárki  használhatja.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester

4.14A Mezőföldi Többcélú Kistérségi Társulással kötött szívességi használati szerződés 
módosítása

Bíró Attila TFB elnök  ismerteti  a  bizottság szívességi  használati  szerződés módosítására 
irányuló melléklet szerinti 93/2010. (VI. 16.) számú határozati javaslatát.

Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy 
aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
253/2010. (VI. 30.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy hatá-
rozott, hogy a Mezőföldi Többcélú Kistérségi Társulás és Eny-
ing  Város  Önkormányzata  között  2008.  december  22.  napján 
megkötött, a Szabadság tér 14. szám alatti ingatlan egyes helyi-
ségeinek kizárólagos használatát biztosító szívességi használati 
szerződés jelen határozat  elválaszthatatlan mellékletét  képező 
„Szívességi használati szerződés módosítás” szerinti tartalom-
mal történő módosításához hozzájárul. 

Felhatalmazza a Polgármestert a „Szívességi használati szerző-
dés módosítás” aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester
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4.15Pudelka István földvételi kérelme

Bíró Attila TFB elnök ismerteti a bizottság szántó értékesítésére irányuló melléklet szerinti 
94/2010. (VI. 23.) számú határozati javaslatát.

Tóth Dezső polgármester – kérdés, hozzászólás nem lévén - szavazásra bocsátja a határozati 
javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
254/2010. (VI. 30.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy hatá-
rozott,  hogy  az  önkormányzat  tulajdonában  lévő  enyingi 
0102/35 hrsz-ú,  1551m2 nagyságú,  szántó művelési  ágú,  5,12 
AK értékű ingatlanát értékesíti Pudelka István 8130 Enying, Vá-
sártér 46. szám alatti lakos részére 45.000,- Ft/AK áron.
Az ügyvédi és földmérői költségek a vevőt terhelik.

Felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerződés aláírásá-
ra. 

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester

5.Pénzügyi Bizottság előterjesztése
5.12009. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról és felhasználásáról

Buza Lajos PÜB elnök ismerteti a bizottság 2009. évi pénzmaradvány jóváhagyására és fel-
használására irányuló melléklet szerinti 76/2010. (VI. 22.) számú határozati javaslatát.

Tóth  Dezső polgármester  kérdezi,  van-e  valakinek  kérdése,  kíván-e  valaki  hozzászólni. 
Kérdés,  hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a rendelet elfogadását. Kéri,  hogy aki 
azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
255/2010. (VI. 30.) számú határozata:

A 2009. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról és 
felhasználásárról

1.
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Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. évi 
pénzmaradványát az alábbiak szerint állapítja meg:

Polgármesteri 
Hivatal

Szolgáltató 
Intézmény

Önkormányzat

Tárgyévi 
helyesbített 
maradvány

-72.184 eFt 6.153 eFt -66.031 eFt

Túlfinanszírozás -1052 eFt -1.052 eFt

Alulfinanszírozá
s

   7678 eFt   7678 eFt

Módosított 
pénzmaradvány

-65.558 eFt 6.153eFt -59.405 eFt

2.

A  Képviselő-testület  a  Polgármesteri  Hivatal 
pénzmaradványának  felhasználását  az  alábbiak  szerint 
szabályozza:

a) Előző évi tartalékok hiányának rendezése: 0eFt
b) Túlfinanszírozás befizetése: 1052eFt
c) Alulfinanszírozás nyilvántartásba vétele 7678 eFt
d) Szabadon felhasználható maradvány: 0eFt

A  Szolgáltató  Intézmény  6.153  eFt  pénzmaradványát  eredeti 
előirányzatként  tervezett  kiadásokra  kell  elszámolni  az 
intézményfinanszírozással szemben

Felelős: Tóth Dezső polgármester
Határidő: azonnal

5.2Intézkedési terv belső ellenőri jelentésre

Buza Lajos PÜB elnök ismerteti a bizottság intézkedési terv elfogadására irányuló melléklet 
szerinti 77/2010. (VI. 22.) számú határozati javaslatát. 

Tóth Dezső polgármester kérdezi a jelenlévőket, van-e kérdésük. Kérdés, hozzászólás nem 
lévén szavazásra bocsátja a határozati  javaslat elfogadását.  Kéri,  hogy aki azzal egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
256/2010. (VI. 30.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  01/3425-1/2010.  iktatószámú  Belső 
ellenőrzési  jelentéshez,  Enying  Város  Önkormányzata  által  
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2009. évben nyújtott támogatások elszámolásához kapcsolódó 
– a határozat mellékletét képező – intézkedési tervet elfogadja.

5.3A HBF letéti számla nyitásával kapcsolatos 158/2010. (IV. 28.) számú határozat módosí-
tása

Buza Lajos PÜB elnök elmondja, hogy a testület az előző ülésen engedélyezte az iskolának 
letéti számla nyitását. Ismerteti a bizottság számlatípus megváltoztatására irányuló mellék-
let szerinti 78/2010. (VI. 22.) számú határozati javaslatát.

Tóth Dezső polgármester kérdezi a jelenlévőket, van-e kérdésük. Kérdés, hozzászólás nem 
lévén szavazásra bocsátja a határozati  javaslat elfogadását.  Kéri,  hogy aki azzal egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
257/2010. (VI. 30.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  158/2010.  (IV.  28.)  számú  határozatát  az 
alábbiak szerint módosítja:

A határozatban szereplő „…letéti számla nyitását…” szövegrész 
helyébe az

„…Idegen  bevételek  és  készpénzben  kezelt  idegen  pénzeszközök  
számla vezetését…” szöveg lép.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester 

Viplak Tibor EVSZI vezető

5.4Jogi képviselő biztosítása peres ügyben

Buza Lajos PÜB elnök ismerteti a bizottság Polg. Hiv. saját költségvetéséből történő finan-
szírozásra irányuló melléklet szerinti 80/2010. (VI. 22.) számú határozati javaslatát.

Tóth Dezső polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése. Kérdés, hozzászólás nem lévén 
szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltar-
tással szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
258/2010. (VI. 30.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Polgármesteri  Hivatal  részére  Mezőföldi 
Kistérségi Iroda 1. r felperes és Mezőföldi Többcélú Kistérségi 
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Társulás 2. r. felperes, Enying Város Polgármesteri Hivatal 1. r. 
alperes Csényi Ildikó 2. r. és Polyák István 3. r. alperes közötti, 
4.M.113/2010 számú munkaügyi perben 2010. évben 200.000,- 
Ft-ot biztosít jogi képviseletre, melynek forrása a Polgármesteri 
Hivatal 2010. évi költségvetése.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester

Szörfi István jegyző

5.5Szirombontogató Óvoda felújítási igénye

Buza Lajos PÜB elnök ismerteti a bizottság pénzmaradvány felhasználásának elutasítására 
irányuló melléklet szerinti 81/2010. (VI. 22.) számú határozati javaslatát.

Nyikos István képviselő kérdezi Illés Józsefet, hogy az óvoda tekintetében lehetne-e forrás a 
fejlesztési hitel. Belefér-e ez még a fejlesztési hitelbe?

Illés József főkönyvi könyvelő felhívja rá a figyelmet, hogy két különböző beruházásról van 
szó.

Tóth Dezső polgármester – egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén - szavazásra bocsátja a ha-
tározati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
259/2010. (VI. 30.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a Szirombontogató Óvoda Vas Gereben utcai 
épületszárny  ablakainak  cseréjére  az  intézmények  2009.  évi 
pénzmaradványának felhasználását nem támogatja.

5.6Szolgáltató intézmény szervezeti átalakítása

Buza Lajos PÜB elnök ismerteti a bizottság szervezeti struktúra átalakítására irányuló mel-
léklet szerinti 82/2010. (VI. 22.) számú határozati javaslatát.

Tóth Dezső polgármester kérdezi a jelenlévőket, van-e kérdésük. Kérdés, hozzászólás nem 
lévén szavazásra bocsátja a határozati  javaslat elfogadását.  Kéri,  hogy aki azzal egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
260/2010. (VI. 30.) számú határozata:

32/33



Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy hozzájárul a Szolgáltató Intézmény szervezeti 
struktúrájának – a határozat mellékletét képező dokumentum 
alapján  történő  –  átalakításához.  Megbízza  Viplak  Tibort,  a 
Szolgáltató Intézmény vezetőjét,  hogy Szörfi  István jegyzővel 
egyeztetve  a  Szolgáltató  Intézmény  SZMSZ  módosítását 
készítse elő, és terjessze a képviselő-testület elé.

Határidő: 2010. augusztus 31.
Felelős: Viplak Tibor EVSZI vezető

Szörfi István jegyző

Tóth Dezső polgármester  –  egyéb közérdekű bejelentés  nem lévén –  a  nyílt  ülést  16.45 
órakor bezárja.

Enying, 2010. július 06.

 Tóth Dezső Szörfi István
polgármester      jegyző

Bíró Attila Gál Balázs
  hitelesítő   hitelesítő
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