
JEGYZŐKÖNYV

a Képviselő-testület 2007. április 18-án tartott  rendkívüli nyílt üléséről

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

Jelen vannak: Tóth Dezső polgármester
Bíró Attila, Botos Sándor, Buza Lajos, Gál Balázs, Gebula Béla 
Ákos,  Mohai  Istvánné,  Nagy József  Ödön,  Nyikos  István,  dr. 
Óvári László, ifj. Szabó Attila, Venczel Zita képviselők
Dr. Takács László aljegyző
Závodni Lászlóné pénzügyi vezető 

Vassné Zsemberi Katalin jegyzőkönyvvezető

Távolmaradását jelezte: Dr. Lelkes Ákos, dr. Miljánovits György képviselők

Tóth  Dezső polgármester  köszönti  a  megjelenteket,  megállapítja,  hogy  a  képviselők 
határozatképes  számban megjelentek  és  az  ülést  07.35  órakor  megnyitja.  A  jegyzőkönyv 
vezetésére  felkéri  Vassné  Zsemberi  Katalint,  a  jegyzőkönyv  hitelesítésére  Gál  Balázs  és 
Gebula Béla Ákos képviselőket.

Gebula Béla Ákos képviselő megjegyzi, hogy az előző jegyzőkönyvnél is ő volt a hitelesítő, 
kéri, hogy most ne ő legyen.

Tóth Dezső polgármester felkéri Nyikos István képviselőt a hitelesítésre.

Nyikos István képviselő vállalja a hitelesítést.

Tóth Dezső polgármester ismerteti az ülés egyetlen napirendi pontját és hozzászólás nem 
lévén, kéri, hogy aki a napirenddel egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal a napirendet elfogadta.

N a p i r e n d:

Nyílt ülés:

1.) 2007. évi ÖNHIKI pályázat benyújtása

Előadó:  Tóth Dezső
   polgármester

1. 2007. évi ÖNHIKI pályázat benyújtása

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  az  előterjesztést  és  az  1-es  számú  –  az  ÖNHIKI 
benyújtásáról  és  az  igénylés  feltételeinek  fennállásáról  szóló  –  határozati  javaslatot. 



Hozzászólás,  kérdés  nem  lévén,  kéri,  hogy  aki  a  határozati  javaslattal  egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 159/2007 
(IV.18.) számú határozata:

az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő 
települési önkormányzatok 2007. évi támogatására vonatkozó 

igény benyújtásáról

A) Enying  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Magyar 
Köztársaság  2007.  évi  költségvetéséről  szóló  2006.  évi 
CXXVII. törvény 17. § (1) bekezdése és 6. számú melléklet 
1.  pontja  (továbbiakban:  6.  számú  melléklet)  alapján 
támogatási  igényt  nyújt  be  az  önhibájukon kívül  hátrányos 
pénzügyi  helyzetben  lévő  települési  önkormányzatok 
támogatására.

B) Enying  Város  Képviselő-testülete  az  önhibájukon  kívül 
hátrányos  pénzügyi  helyzetben  lévő  települési 
önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény 
alapján a következő nyilatkozatot teszi:

I. a) Az önkormányzat lakosságszáma 2006. január 1-jén 
1 000 fő, vagy a feletti.

II. a) Az  önkormányzat  a  polgármesteri  hivatalon 
(körjegyzőségen) túl intézmény(eke)t tart fenn.

III. Az önkormányzat

1. a 2006/2007. nevelési-, illetve tanévben

1.2.  nem  vesz  részt  többcélú  kistérségi  társulás 
közoktatási feladatellátásában, és 

az  általa  fenntartott  oktatási  intézmények 
intézményenkénti,  évfolyam-csoportonkénti 
kapacitás-kihasználtsága  az  5-8.  évfolyamon 
együttesen a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím 
alatti csoport, illetve osztály átlaglétszámának

b)  –  ha  a  település  3 000  fő  feletti 
lakosságszámú – legalább a 70 %-át
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ba) eléri.

2. a 2007/2008. nevelési-, illetve tanévben 

2.2.  nem vesz  részt  a  többcélú  kistérségi  társulás 
közoktatási feladatellátásában, és

az általa fenntartott nevelési, oktatási intézmények, 
ha tagintézménnyel  nem rendelkeznek,  valamint  a 
tagintézménnyel rendelkező intézmények esetén az 
„anya”  intézmény  intézményenkénti,  évfolyam-
csoportonkénti  kapacitás-kihasználtsága  a 
közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX.  törvény 3. 
számú  melléklete  I.  Létszámhatárok  cím  alatti 
csoport, illetve osztály átlaglétszámának

a) az óvodai csoport(ok)ban az első óvodai 
nevelési  évben, illetve az alapfokú oktatási 
intézmények 1. és 5. évfolyamai együttesen 
(hat évfolyamos gimnáziumi oktatás esetén 
a 7. évfolyamon) a 75 %-át,

aa) eléri,

b) és az óvodai csoport(ok)ban a 2-3. óvodai 
nevelési  években,  illetve  az  alapfokú 
oktatási intézmények 2-4. és 6-8. évfolyamai 
(hat évfolyamos gimnáziumi oktatás esetén 
a 8. évfolyamon) együttesen 

bb) – ha a település 3 000 fő feletti 
lakosságszámú - legalább a 70 %-át 

bba) eléri.

2.3.  nem vesz  részt  a  többcélú  kistérségi  társulás 
közoktatási  feladatellátásában,  és  az  alapfokú 
oktatási intézményben tagintézmény működik, és

az  általa  fenntartott  intézmény 
tagintézményé(ei)nek  tagintézményenkénti, 
évfolyam-csoportonkénti kapacitás-kihasználtsága a 
közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX.  törvény 3. 
számú  melléklete  I.  Létszámhatárok  cím  alatti 
csoport,  illetve  osztály  átlaglétszámnak  az  5. 
évfolyamon  (hat  évfolyamos  gimnáziumi  oktatás 
esetén a 7. évfolyamon) a 75 %-át, 6-8. évfolyamai 
együttesen  (hat  évfolyamos  gimnáziumi  oktatás 
esetén a 8. évfolyamon) 

b)  –  ha  a  település  3 000  fő  feletti 
lakosságszámú – legalább a 70 %-át

ba) eléri.

IV. Az önkormányzat  magánszemélyek  kommunális  adója 
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és helyi iparűzési adó helyi adók bevezetéséről döntött, 
és  költségvetésében  ilyen  bevételt  tervez  és  a 
gazdálkodás során realizál.

V. a) Az  önkormányzat  a  2006.  évi  zárszámadására 
vonatkozóan  az  Ötv.  92/A.  §-a  alapján 
könyvvizsgálatra kötelezett.

Felelős: Tóth Dezső, polgármester
    Szörfi István, jegyző

Határidő:  2007. április 20.

Tóth Dezső polgármester  ismerteti  a  2-es  számú – a kommunális  adó bevétel,  fejlesztési 
bevételként  történő  figyelembevételére  vonatkozó  –  határozati  javaslatot.  Hozzászólás, 
kérdés nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 160/2007 
(IV.18.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy  a  2007.  évi  költségvetésében  a  kommunális  adóbevételt, 
melynek  összege  25.200  eFt  a  fejlesztési  bevételek  között 
szerepelteti. 

Felkéri  a  Polgármesteri  Hivatalt,  hogy a költségvetési  rendelet 
módosítását  a  képviselő-testület  soron  következő  ülésére 
terjessze elő.

Felelős: Szörfi István jegyző
Határidő: 2007. április 30.

Tóth  Dezső polgármester  több  hozzászólás  nem  lévén  megköszöni  a  részvételt  és  07.40 
órakor a nyílt ülést bezárja.

Enying, 2007. április 20.

  Tóth Dezső Dr. Takács László
polgármester           aljegyző

  Gál Balázs      Nyikos István
   hitelesítő           hitelesítő
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