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a Képviselő-testület 2007. szeptember 26-án tartott  nyílt üléséről

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

Jelen vannak: Tóth Dezső polgármester
Bíró  Attila,  Buza  Lajos,  Gebula  Béla  Ákos,  dr.  Lelkes  Ákos,  Dr. 
Miljánovits György, Mohai Istvánné, Nagy József Ödön, Nyikos István, 
dr. Óvári László, ifj. Szabó Attila, Venczel Zita képviselők
dr. Takács László aljegyző, Závodni Lászlóné pénzügyi vezető
Raffael János ECKÖ elnök helyettes, Tóth Károly EVSZI vez. helyettes, 
Tolnai  Zsuzsanna  Óvoda  vezető,  Szabó  Jánosné  ESZI  vezető,  Gál 
Zoltán Venturi Kft. ügyvez. 

Vassné Zsemberi Katalin jegyzőkönyvvezető

Tóth  Dezső polgármester  köszönti  a  megjelent  képviselőket  és  a  televízió  nézőit. 
Megállapítja,  hogy  a  képviselők  határozatképes  számban  megjelentek  és  az  ülést  15.00 
órakor  megnyitja.  A  jegyzőkönyv  vezetésére  felkéri  Vassné  Zsemberi  Katalint,  a 
jegyzőkönyv  hitelesítésére  Gebula  Béla  Ákos  és  dr.  Miljánovits  György  képviselőket. 
Ismerteti a napirendet és megkérdezi, hogy van-e valakinek módosító javaslata?

Botos Sándor és Gál Balázs képviselők 15.01 perckor megérkeznek az ülésre, a képviselők létszáma 14 fő

Szabó Attila képviselő jelzi, hogy 7-es napirendi pont alatt kéri felvenni az Egészségügyi és 
Szociális Bizottság előterjesztését.

Tóth Dezső polgármester kéri,  hogy aki  azzal  egyetért,  hogy 7-es napirendi pontként az 
Egészségügyi és Szociális Bizottság előterjesztését felvegyék, kézfeltartással szavazzon.

A  Képviselő-testület  14  igen  egyhangú  szavazattal  az  Egészségügyi  és  Szociális  Bizottság 
előterjesztését 7. pont alá felvette a napirendre.

Bíró Attila képviselő kéri, hogy a 4.5 pont alatt szereplő – Euromusic Kft. vételi ajánlatát – 
vegyék le a napirendről, mivel a Kft. lemondott a vételi szándékáról.

Gebula Béla Ákos képviselő jelzi, hogy 6.3-as napirendi pont alatt kéri felvenni az Oktatási-, 
Kulturális és Sportbizottság rendkívüli előterjesztését.

Tóth Dezső polgármester  kéri,  hogy aki  azzal  egyetért,  hogy a  4.5-ös  pontot  levegyék a 
napirendről, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 14 igen egyhangú szavazattal a 4.5 pont alatt szereplő – Euromusic Kft. vételi  
ajánlatát – levette a napirendről.
 



Tóth Dezső polgármester kéri, hogy aki azzal egyetért, hogy 6.3-as napirendi pontként az 
Oktatási-,  Kulturális  és  Sportbizottság  rendkívüli  előterjesztését  felvegyék  a  napirendre, 
kézfeltartással szavazzon.

A  Képviselő-testület  14  igen  egyhangú  szavazattal az  Oktatási-,  Kulturális  és  Sportbizottság 
rendkívüli előterjesztését 6.3 pont alá felvette a napirendre.

Tóth  Dezső polgármester  üdvözli  Gál  Zoltánt,  a  Venturi  Kft.  ügyvezető  igazgatóját  és 
javasolja, hogy a 4.9-es napirendi pont alatt szereplő – a „Szennyvízelvezetés és tisztítás” 
tárgyú pályázattal kapcsolatos – témát, a polgármester előterjesztései között, 1-es napirendi 
pontként  tárgyalják,  hogy  a  jelenlévő  Gál  Zoltán  ügyvezető  igazgató,  a  téma  kapcsán 
tájékoztatni  tudja  a  képviselő-testületet.  Kéri,  hogy  aki  napirend  módosító  javaslatával 
egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 14 igen egyhangú szavazattal a 4.9 pont alatt szereplő – a „Szennyvízelvezetés és  
tisztítás” tárgyú pályázattal kapcsolatos témát – 1-es napirendi pontként tárgyalja.

Tóth  Dezső polgármester  jelzi,  hogy  Szörfi  István  jegyző  úrnak  is  van  egy  rendkívüli 
előterjesztése az alpolgármester tiszteletdíjának mértékére vonatkozóan, amit a képviselő-
testületnek meg kellene tárgyalnia.

Dr.  Óvári  László képviselő  véleménye  szerint  az  előterjesztést  először  a  Pénzügyi 
Bizottságnak kell  megtárgyalnia  zárt  ülésen,  és  csak azután a képviselő-testületnek. Nem 
javasolja, hogy napirendre vegyék.

Tóth Dezső polgármester több javaslat nem lévén, kéri, hogy aki dr. Óvári László képviselő 
javaslatával egyetért – hogy Szörfi István jegyző rendkívüli előterjesztését először a Pénzügyi 
Bizottság tárgyalja meg zárt ülésen, és jelenleg ne vegyék fel  napirendre – kézfeltartással 
szavazzon.

A Képviselő-testület  8  igen  szavazattal,  5  ellenszavazattal,  1  tartózkodással  Szörfi  István  jegyző  
rendkívüli előterjesztését nem vette fel a napirendre.

Tóth Dezső polgármester jelzi,  hogy van még egy rendkívüli  előterjesztés, Szabó Jánosné 
ESZI  vezető  kérelme  a  19  fős  bentlakásos  szociális  intézmény bútorzatának elkészítésére 
vonatkozó vállalkozási szerződés kapcsán. Javasolja, hogy a kérelmet zárt ülésen tárgyalják. 
Több hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a javaslatával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület  14 igen egyhangú szavazattal  Szabó Jánosné ESZI vezető kérelmét felvette  a  
napirendre és zárt ülésen tárgyalja.

Tóth Dezső polgármester több módosító javaslat nem lévén kéri, hogy aki a teljes módosított 
napirenddel egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 14 igen egyhangú szavazattal a napirendet elfogadta.

N a p i r e n d:

Nyílt ülés
  

1. Polgármester előterjesztései
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1.1 A Környezet  és Energia  Operatív Program keretében kiírásra 
kerülő  „Szennyvízelvezetés  és  tisztítás”  tárgyú  pályázat 
benyújtásához szükséges feladatok ellátása

1.2 Beszámoló a két ülés közötti időszakban történtekről
1.3 Mezőföld Helyi Közösséghez történő csatlakozás

2. Az  Önkormányzat  tulajdonában  lévő  lakások  és  helyiségek 
bérletéről és elidegenítéséről szóló helyi rendelet módosítása

3. SZMSZ módosítási javaslat

4. Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előterjesztései
4.1 A  Közép-dunántúli  Operatív  Program  keretében  kiírásra  kerülő 

„Közoktatási  infrastrukturális  fejlesztés  támogatása”  tárgyú 
pályázat benyújtásához szükséges feladatok ellátása (Enying, Vas 
Gereben  u.  1.  szám  alatti  Szirombontogató  Óvoda  bővítésének, 
felújításának I. üteme)

4.2 Leshegy  településrészen  bekövetkezett,  esőzés  okozta  útkárok 
helyreállításával kapcsolatos fejlemények

4.3 Az enyingi  Batthyány  kastély  és  környezetének  rehabilitációja  I. 
ütem  tárgyú  projekt  kapcsán  magvalósult  létesítmények  1  éves 
garanciális bejárása

4.4 Az  Enyingi  Agrár  Zrt.  csereajánlata;  ezzel  összefüggésben  az 
önkormányzat  tulajdonát  képező  Enying  2290 hrsz-ú,  Szabadság 
tér 10. szám alatti ingatlan további hasznosításának kérdése 

4.5 Száfer  Kft.  ajánlata  az  Enying  030  hrsz-ú  árok,  művelési  ágú 
ingatlanon  található  viharkáros,  kidőlt,  száraz  fák  kivágása 
kapcsán

4.6 Megaron  –Stil  Kft.  kérelme  az  Enying  2658/15  hrsz-ú  ingatlan 
közművesítése kapcsán

4.7 Szőnyi Károly, 8130 Enying, Váci M. u. 3. szám alatti lakos vételi 
ajánlata az önkormányzat tulajdonát képező Enying 2754/38 hrsz-
ú építés telek vonatkozásában

4.8 Befektetői ajánlat megvitatása
4.9 Tájékoztató a bizottsági ülésen elhangzottakról

5. Pénzügyi Bizottság előterjesztései
5.1 Előirányzat  biztosítása  az  óvodai  pályázat  benyújtásával 

kapcsolatos tervezési költségekre (tájékoztató)
5.2 Előirányzat  biztosítása  a  Batthyány  kastély  nem  garanciális 

javításainak költségeire (tájékoztató)
5.3 KEOP keretében kiírásra  kerülő  „Szennyvízelvezetés  és tisztítás” 

tárgyú  pályázat  benyújtásához  szükséges  feladatok  ellátása 
(tájékoztató)

5.4 Belső ellenőri jelentések
5.5 Előirányzat biztosítása Cinca Viziközmű hozzájárulásra
5.6 Előirányzat  biztosítása  a  Városi  Bölcsőde  részére  felmentés 

kiadásaira
5.7 Városi Könyvtár kérelme
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5.8 Létszámleépítéssel  kapcsolatos  előterjesztések  (Jegyzői  módosító 
javaslat)

6. Oktatási-, Kulturális és Sportbizottság előterjesztései
6.1 Lengyel testvérvárosi kapcsolat
6.2 Tájékoztatás a bizottsági ülésen elhangzottakról
6.3 Török  Bálint  Ált.  Iskola  előminősítési  eljárása  ügyében 

kezdeményezett hatósági eljárás

7. Egészségügyi és Szociális Bizottság előterjesztései
7.1 Egyesített Szociális Intézmény beszámolója

Zárt ülés

1. 19  fős  bentlakásos  intézmény  bútorzatának  beszerzésével 
kapcsolatos kérdések

1. Polgármester előterjesztései
1.1 A  Környezet  és  Energia  Operatív  Program  keretében  kiírásra  kerülő 

„Szennyvízelvezetés és tisztítás” tárgyú pályázat benyújtásához szükséges feladatok 
ellátása

Tóth Dezső polgármester  felkéri  Gál  Zoltánt,  a  Venturi  Kft.  ügyvezető igazgatóját,  hogy 
tájékoztassa a  pályázat részleteiről a képviselő-testületet.

Gál Zoltán Venturi Kft. ügyv. ig. elmondja, hogy a Környezet és Energia Operatív Program 
keretében,  szeptember 19-én megjelent  a  pályázati  kiírás  a szennyvízelvezetés  és  tisztítás 
tárgyában. A pályázat benyújtására a 2000 lakosságszám feletti települések jogosultak, és az 
első  két  évben  25  pályázat  kerül  majd  kiválasztásra.  Elmondja,  hogy  Enying  város 
tekintetében  az  előkészítő  munka  1993-ban  kezdődött  el,  és  jelenleg  a  megvalósítás 
tekintetében teljes körű tervdokumentációval rendelkezik a település, úgymint elvi vízjogi 
engedélyezési  terv,  megvalósíthatósági  tanulmány,  amelynek  a  meghosszabbítását  idén 
kezdeményezték  újabb  4  évre.  A  pályázat  kapcsán  elmondja  még,  hogy  a  címzett 
támogatáshoz szükséges beruházási koncepció elkészült, az elmúlt években csak 4-5 címzett 
támogatást nyújtott az állam, leginkább az 1 milliárd Ft feletti beruházásokat támogatta. A 
pályázati felhívással kapcsolatban elmondja, hogy a kiírás szerint október 24-től fogadják be 
a pályázatokat,  és kéthavonta történnek majd a bírálatok. Reményei szerint Enying város 
első  körben,  az  első  bírálati  időpont  folyamán,  november  12-én  elbírálás  alá  esik.  A 
megkötött szerződés alapján a Kft.  elkészíti  a pályázatot, a K + F tanácsadó Kft.  pedig a 
költséghaszon elemzést, amelyben be kell mutatni, hogy a következő 30 év során a beruházás 
önfenntartó lesz. A K + F Tanácsadó Kft. vállalta még, hogy elkészíti a pénzügyi monitoring 
vizsgálatot. Reméli, hogy a pályázat sikeres lesz. Elmondja, hogy a pályázattal összesen 60 
pontot lehet elérni, és amennyiben a város rendelkezik jövőkép programmal, azért már 30 
pont jár. Megjegyzi, hogy a jövőkép elfogadása után egy példányra a Kft. igényt tart, hogy a 
pályázathoz csatolni tudják. Elmondja még, hogy a pályázat előkészítési szakaszában 85 %-
os EU-s támogatás jár, a második, kivitelezési szakaszban 65-85 %-os a támogatás mértéke, 
attól függően, hogy a költség-haszon elemzés milyen adatokat mutat. Megkérdezi, hogy van-
e valakinek kérdése a témát illetően?
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Nyikos István képviselő megkérdezi, hogy a pályázat elbírálásánál milyen jelentőségű az a 
tény, hogy Enying kisváros és kistérségi központ?

Gál Zoltán Venturi Kft. ügyv. ig. elmondja, hogy elsősorban nagyobb létszámú településeket 
támogatnak,  de  mivel  Enying  a  Dunántúlon  az  egyetlen  olyan  város,  ahol  még nincsen 
szennyvízcsatorna-hálózat  és  szennyvíztisztító-telep  kialakítva,  így  hátrányos  helyzetben 
lévő településként nagyobb esélye van.

Nyikos  István képviselő  megkérdezi,  hogy  a  lakosság  részéről  milyen  mértékű  anyagi 
hozzájárulás szükséges? Jelenleg sokan havi törlesztő részletet fizetnek előtakarékosságként.

Gál Zoltán Venturi Kft. ügyv. ig. elmondja, hogy tud róla, hogy már hosszú idő óta történik 
a  gyűjtés,  és  tudomása  szerint  200  eFt  önerő  lett  megcélozva  a  lakosság  számára, 
lakásonként. Elmondja, hogy szükség lesz az önerőre és ennek a meglétét biztosítani kell, 
akár hitelfelvétel, kötvénykibocsátás vagy egyéb lehetőség által. Javasolja, hogy minél előbb 
legyen megalakítva a Viziközmű Társulás, mert hitelt érdemlő módón bizonyítania kell majd 
a kedvezményezettnek, hogy önerővel rendelkezik.

Nyikos  István képviselő  megkérdezi,  hogy  aki  eddig  még  nem  vett  részt  az 
előtakarékosságban, az még csatlakozhat-e a pályázat megnyerése után?

Gál Zoltán Venturi Kft. ügyv. ig. elmondja, hogy természetesen lehet utólag is csatlakozni, 
illetve ha az ingatlantulajdonosok 66%-a úgy dönt, hogy megalapítja a Viziközmű Társulást, 
akkor az az ingatlantulajdonosok többi részére nézve is kötelező erejű.

Buza Lajos képviselő megkérdezi, hogy mivel az önkormányzat a Venturi Kft-t bízta meg a 
pályázat  beadásával,  akkor  a  K  +  F  Tanácsadó  Kft.  miért  nem  a  Venturi  Kft-vel  kötött 
szerződést, miért kellett az önkormányzattal szerződnie?

Gál Zoltán Venturi  Kft.  ügyv.  ig.  elmondja,  hogy a  K +  F  Tanácsadó Kft-vel  megkötött 
szerződésben foglalt feladatok nem képezik a Venturi Kft.  megbízását. A Venturi Kft-nek 
csak a pályázati anyag elkészítésére, a vízjogi engedélyek megkérésére van megbízása.

Tóth Dezső polgármester – több kérdés nem lévén – megköszöni a tájékoztatást és elköszön 
Gál Zoltántól.

Gál Zoltán a Venturi Kft. ügyvezető igazgatója 15.27 perckor elhagyja az üléstermet.

Tóth Dezső polgármester felkéri Bíró Attila képviselőt a határozati javaslat ismertetésére.

Bíró Attila képviselő ismerteti a határozati javaslatot.

Dr. Takács László aljegyző elmondja,  hogy mivel a melléklet szerinti  szerződéstervezetet 
általánosnak találja, így az alábbi módosításokat javasolja a határozati javaslatban:  „Ennek 
érdekében  felek  megbízási  szerződést  kötnek  a  projekt  költség-haszon  elemzése,  pénzügyi  terve  
elkészítésének és a kivitelezés során pénzügyi monitoring tevékenység ellátása tárgyában nettó 8 millió  
Ft megbízási díj – amely sikerdíj – ellenében. Felhatalmazza a Polgármestert a megbízási szerződés  
aláírására.”

Tóth Dezső polgármester – kérdés nem lévén – kéri, hogy aki a módosító javaslattal egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
325/2007 (IX.26.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy az  előterjesztett  határozati  javaslat  második 
bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

„Ennek érdekében felek megbízási szerződést kötnek a projekt költség-
haszon elemzése, pénzügyi terve elkészítésének és a kivitelezés során  
pénzügyi monitoring tevékenység ellátása tárgyában nettó 8 millió Ft  
megbízási  díj  –  amely  sikerdíj  –  ellenében.  Felhatalmazza  a  
Polgármestert a megbízási szerződés aláírására.”

Tóth Dezső polgármester – több hozzászólás, kérdés nem lévén – kéri, hogy aki a módosított 
határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
 
A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
326/2007 (IX.26.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy a  K+F  Tanácsadó  Központ  Kft.  szakértői 
közreműködését igénybe kívánja venni a Környezet és Energia 
Operatív  Program  keretében  kiírásra  kerülő  a 
„Szennyvízelvezetés és tisztítás” tárgyú pályázat elkészítésénél 
és a projekt megvalósítása során.
Ennek érdekében felek megbízási szerződést kötnek a projekt 
költség-haszon  elemzése,  pénzügyi  terve  elkészítésének  és  a 
kivitelezés  során  pénzügyi  monitoring  tevékenység  ellátása 
tárgyában nettó  8  millió  Ft  megbízási  díj  –  amely  sikerdíj  – 
ellenében.  Felhatalmazza  a  Polgármestert  a  megbízási 
szerződés aláírására.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester   

1.2 Beszámoló a két ülés közötti időszakban történtekről 

Tóth Dezső polgármester ismerteti a két ülés közötti időszakban történtekről szóló, melléklet 
szerinti beszámolóját,  a Magyar Vöröskereszt ápolóotthon létesítésére vonatkozó ajánlatát, 
illetve  a  Süllős  &  Süllős  Bt.  Török  Bálint  Ált.  Iskola  konyhájából  történő  kiköltözésével 
kapcsolatos tájékoztatót. 

Gebula Béla Ákos képviselő komolytalannak tartja a Süllős & Süllős Bt.  által  írt  levelet, 
amellyel a testületnek foglalkozni sem kellene. Javasolja, hogy hívják fel a Bt. figyelmét, hogy 
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korrekt, a megszólítást tekintve pontos levélben tájékoztassa a képviselő-testületet a jövőt 
illető szándékairól, addig is utalják vissza a kérdést a bizottságnak.

1.3 Mezőföld Helyi Közösséghez történő csatlakozás

Tóth Dezső polgármester  ismerteti  az előterjesztést  és  elmondja,  hogy az elmúlt  héten a 
LEADER  program  kapcsán  Mátyásdombon  volt  egy  találkozó,  amelyen  10  település 
képviselői  vettek  részt.  A  helyi  közösség  megalakulásának  célja,  hogy  nagyobb  eséllyel 
indulhassanak  pályázatokon.  Elmondja,  hogy  a  települések  képviselői  három  szférából 
kerültek  ki,  a  vállalkozói  szférából,  a  civil  szférából  és  az  önkormányzat  képviselője. 
Enyinget Méreg János vállalkozó, Megyeriné Tóth Gabriella a Boróka Alapítvány elnöke, és 
az önkormányzat részéről saját maga képviselte. A találkozón megválasztották a közösség 
vezetőjét és két helyettesét, illetve döntöttek a közösség elnevezéséről is, amely a „Mezőföld 
Helyi Közösség” nevet kapta. Ennek kapcsán van szükség az előző testületi ülésen hozott 
határozat hatályon kívül helyezésére, és új határozat meghozatalára. Ismerteti a határozati 
javaslatot.  Hozzászólás,  kérdés nem lévén kéri,  hogy aki a  határozati  javaslattal egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 14 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
327/2007 (IX.26.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy csatlakozik a Mezőföld Helyi Közösséghez. A 
Helyi  Közösség  előzetes  elismerése  esetén  a  pályázat 
lebonyolítás  érdekében  alapítója  lesz  a  megalakuló,  jogi 
személyiséggel  rendelkező  szervezeti  formának,  a  Mezőföld 
térség  felzárkóztatása,  vidékfejlesztési  elképzeléseinek 
megvalósítása érdekében. 

A Mezőföld Helyi Közösségben az önkormányzat képviseletére 
Tóth Dezső polgármester jogosult. 

Egyúttal a 277/2007 (VIII.29.) számú határozatát hatályon kívül 
helyezi. 

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester 

2. Az  Önkormányzat  tulajdonában  lévő  lakások  és  helyiségek  bérletéről  és 
elidegenítéséről szóló helyi rendelet módosítása

Tóth Dezső polgármester felkéri dr. Takács László aljegyzőt az előterjesztés ismertetésére.

Dr. Takács László aljegyző ismerteti az előterjesztést és a rendeletmódosító javaslatot.

Tóth  Dezső polgármester  –  hozzászólás,  kérdés  nem  lévén  –  kéri,  hogy  aki  a 
rendeletmódosító javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül  Enying 
Város  Önkormányzatának  az  önkormányzat  tulajdonában  lévő  lakások  és  
helyiségek  bérletéről  és  elidegenítéséről  szóló  25/2002.  (XII.  12.) számú 
rendeletének  módosításáról,  jelen  jegyzőkönyv  elválaszthatatlan  mellékletét  képező  
24/2007. (IX. 28.) számú rendeletet alkotja.

3. SZMSZ módosítási javaslat

Tóth Dezső polgármester felkéri Nagy József Ödön képviselőt az előterjesztés ismertetésére.

Nagy  József  Ödön képviselő  ismerteti  az  előterjesztést  és  a  rendeletmódosító  javaslatot. 
Elmondja,  hogy  a  javaslatának  oka  az,  hogy  az  elmúlt  Településfejlesztési  és 
Környezetvédelmi Bizottsági ülésen történt szimpátiaszavazás ellenére, a Pénzügyi Bizottság 
az óvoda felújítására vonatkozó pályázathoz kapcsolódó költségaktualizálásokra szükséges 
pénzügyi  forrást  nem  jelölte  meg,  hanem  a  kérdést  visszautalta  a  bizottság  számára. 
Véleménye szerint erre a Pénzügyi Bizottságnak nem volt joga, ezért javasolja, hogy vegyék 
vissza azt a jogot a bizottságtól, hogy 2 millió Ft-ig szabadon dönthessen az önkormányzat 
vagyonáról.

Buza  Lajos képviselő  megjegyzi,  hogy Nagy  József  Ödön képviselőnek súlyos  tévedései 
vannak a Pénzügyi Bizottság munkáját illetően. Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság eddig 
sosem  írta  felül  a  képviselő-testület  döntését,  az  óvoda  felújítására  vonatkozó  pályázat 
esetében is csak abban foglalt állást, hogy a másik két óvodára vonatkozóan is dolgozza ki a 
hivatal a pályázati lehetőségeket. Véleménye szerint a Pénzügyi Bizottság határozata nem 
ellentétes a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozatával. Elmondja még, 
hogy sem az SZMSZ, sem az önkormányzati törvény alapján nem ismer olyan lehetőséget, 
hogy „szimpátiaszavazás”.  Lehet,  hogy a  képviselők  egy  részének  nem  tetszik  az,  hogy 
szigorítások vannak, de a költségvetés érdekében ezeket meg kell tenni, a Pénzügyi Bizottság 
eddig  mindig  felelősségteljesen  döntött,  hátrányt  nem  okozva  Enying  Város 
Önkormányzatának. Jelzi, hogy nem fogja támogatni az előterjesztést.

Dr. Óvári László képviselő elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság azért kapta az SZMSZ-ben 
meghatározott jogosítványokat, hogy ne a képviselő-testületnek kelljen minden pár 10 eFt-os 
ügyben döntenie.  Véleménye  szerint  az  előterjesztésnek  semmi  értelme  nincsen,  mivel  a 
polgármester bármikor vétót jelenthet be a bizottsági döntések ellen, és akkor azok az ügyek 
a képviselő-testület elé kell, hogy kerüljenek. Elmondja, hogy a törvény szerint a Pénzügyi 
Bizottság  az  egyetlen  bizottság,  amelyet  kötelező  létrehozni,  és  amelynek  ellenőrzési 
jogosítványai vannak, és ezek alapján ellenőriznie is kell.

Nagy  József  Ödön képviselő  elmondja,  hogy a  Településfejlesztési  és  Környezetvédelmi 
Bizottság azt kérte, hogy a költségaktualizálások elvégzéséhez, 210 eFt összegben biztosítson 
a Pénzügyi Bizottság forrást.  A szimpátia szavazás során, a bizottsági ülésen jelenlévő 11 
képviselőből 10 támogatta a TFB határozatát, a Pénzügyi Bizottság viszont erre vonatkozóan 
nem foglalt állást, így kénytelen lesz a képviselő-testület megjelölni a forrást. Előzőekben is a 
műfüves  futsal  pálya  kapcsán  is  a  képviselő-testület  döntött,  a  Pénzügyi  Bizottság  a 
megvalósításra szánt 2 millió Ft-ot mégis átcsoportosította útfelújításra. Jelenleg a Pénzügyi 
Bizottság 2 millió Ft-ig bármikor módosíthatja a költségvetést, az intézményektől levonhat 
tételeket, amelyeket aztán számon kér.
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Buza Lajos képviselő véleménye szerint a sportpálya megjelölésének a helye sem volt már 
törvényes  és  jelenleg  Nagy  József  Ödön  képviselő  félretájékoztatja  a  lakosságot.  Olyan 
jegyzőkönyvből idéz, amelyet még nem írt alá, nem hitelesített, és amelyet még módosítani 
kell. Szerinte egyik intézményvezető sem érzi magát fenyegetve a Pénzügyi Bizottságtól csak 
Mohai Istvánné a Török Bálint Általános Iskola igazgatónője.

Dr.  Óvári  László képviselő  megjegyzi,  hogy  az  óvodai  pályázatra  vonatkozó  30  oldalas 
anyagot  a  bizottsági  ülés  előtt  5  perccel  kapták  kézhez,  és  véleménye  szerint  így 
felelősségteljesen dönteni nem lehetett a kérdésben.

Mohai  Istvánné képviselő  kéri  Buza  Lajos  képviselőt,  hogy  mellőzze  a  személyére  való 
hivatkozást, és jelzi, hogy ügyrendi javaslata van, miszerint a vitát zárják le.

Tóth  Dezső polgármester  kéri,  hogy  aki  az  ügyrendi  javaslattal  egyetért,  kézfeltartással 
szavazzon.

A Képviselő-testület 14 igen egyhangú szavazattal a vitát lezárta.

Tóth  Dezső polgármester  kéri,  hogy  aki  a  rendeletmódosító  javaslattal  egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 8 ellenszavazattal, 1 tartózkodással Enying Város 
Önkormányzatának  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló  11/2007.  
(III.30.) számú rendeletének módosítására vonatkozó előterjesztést nem fogadta el.

4. Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előterjesztései
4.1 A  Közép-dunántúli  Operatív  Program  keretében  kiírásra  kerülő  „Közoktatási 

infrastrukturális  fejlesztés  támogatása”  tárgyú  pályázat  benyújtásához  szükséges 
feladatok  ellátása  (Enying,  Vas  Gereben  u.  1.  szám  alatti  Szirombontogató  Óvoda 
bővítésének, felújításának I. üteme)

Tóth  Dezső polgármester  felkéri  Bíró  Attila  képviselőt,  a  Településfejlesztési  és 
Környezetvédelmi Bizottság elnökét, hogy a bizottság előterjesztéseit ismertesse.

Bíró Attila képviselő ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot.

Venczel  Zita képviselő  megkérdezi,  hogy  a  pályázatba  beilleszthető-e  a  balatonbozsoki 
óvoda nyílászáróinak cseréje?

Nagy  József  Ödön képviselő  megjegyzi,  hogy  az  ismertetett  határozati  javaslat  kapcsán 
történt meg a szimpátiaszavazás a bizottsági ülésen. Elmondja, hogy a támogatás mértékét 
pontosan nem tudják előre, nem biztos, hogy az 109 millió Ft lesz. A költségaktualizálásokra 
éppen azért  van  szükség,  hogy a  pályázaton  nagyobb eséllyel  szerepeljenek.  A pályázat 
benyújtásáról és a Pannon Fejlesztő Kft.  megbízásáról 2007. tavaszán döntött a képviselő-
testület, és már akkor elmondták, hogy ez az a pályázható terület, amelynél biztos, hogy egy 
intézménynél több nem fog nyerni kistérségenként, mivel sok a pályázó és az erre fordítható 
összeg kevés. Véleménye szerint, jobb lenne, ha az önkormányzat biztosra menne és mivel az 
óvodára  már  engedélyes  terv  is  rendelkezésre  áll,  ezt  a  projektet  kellene  végigvinnie. 
Megjegyzi,  hogy  szeptember  hónap  végére  a  tervezőknek  választ  kell  adni  a  megbízás 
tekintetében.
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Gebula  Béla  Ákos képviselő  elmondja,  hogy  a  pályázat  benyújtásának  végső  határideje 
október 19-e, ezért van szükség a gyors döntésre. Véleménye szerint a Településfejlesztési és 
Környezetvédelmi  Bizottsági  ülésen  elegendő  tájékoztatást  kaptak  ahhoz,  hogy 
felelősségteljesen tudjanak dönteni,  és  szerinte azok a képviselők,  akik akkor támogatták 
szavazássukkal a határozati javaslatot, azok most sem fognak ellene szavazni.

Dr. Takács László aljegyző elmondja, hogy az óvoda pályázat benyújtásának előkészítése 
elkezdődött,  a  következő  hét  folyamán  fog  sor  kerülni  egy  megbeszélésre  a  pályázati 
terveket készítő hölggyel,  majd a pályázat készítő céggel. A megbeszéléseken meg fogják 
vizsgálni,  hogy  milyen  megoldások  férnek  bele  a  pályázat  kereteibe,  mindenképp  arra 
fognak törekedni,  hogy a  lehető  legjobb eredményt,  kihasználtságot  érjék el.  A pályázat 
végleges formájáról és tartalmáról a képviselő-testület még fog tájékoztatást kapni, hiszen 
erre vonatkozóan még a testületnek döntenie kell. Jelzi, hogy határozat módosító javaslata 
van, miszerint az utolsó mondat az alábbiakra módosulna: „A most felmerülő bruttó 210.000,-  
Ft forrásául a képviselő-testület a működési hitelt jelöli meg. Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az  
előirányzat-módosítást  az  önkormányzati  előirányzat-nyilvántartásban  vezesse  át,  továbbá  a  
költségvetési  rendelet  módosításakor  az  előirányzat-módosítást  a  költségvetési  rendeletben 
szerepeltesse.”

Dr. Lelkes Ákos alpolgármester elmondja, hogy azért történt meg a Településfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottsági ülésen a szimpátiaszavazás, mert felmerült annak a lehetősége, 
hogy esetleg a Pénzügyi Bizottság ezt nem fogja támogatni. Ha most megnézik a Pénzügyi 
Bizottság e témában hozott határozatát, látható, hogy a 10 képviselő támogató szavazatával 
ellentétes.       

Buza Lajos képviselő megkérdezi, hogy a jelenlegi költségen kívül, több költsége nem lesz az 
önkormányzatnak,  amit  a  pályázatra  kell  csoportosítani?  Véleménye  szerint  annak nincs 
értelme, hogy 5 percenként módosítsák a költségvetést.

Pődör Gyula TFB kültag 16.06 perckor megérkezik az ülésre.

Nagy József Ödön képviselő elmondja,  hogy jelenleg a tervek pénzügyi aktualizálásához 
bruttó 210 eFt-ra van szükség, elvileg a pályázat benyújtásával kapcsolatban több költség 
nem lesz, viszont a második szakaszban lesznek még költségek.

Buza Lajos képviselő véleménye szerint a költségek aktualizálást el  lehet végezni úgy is, 
hogy a 2005. évi tervekben szereplő adatokat felszorozzák az infláció mértékével. Elmondja, 
hogy nem kritériuma a pályázatnak, hogy fillérre pontos költségvetést nyújtsanak be.

Nagy József Ödön képviselő elmondja, hogy engedélyes terv alapján nem lehet megbecsülni 
egy közmű,  egy villamos  energia  ellátás,  fűtés  korszerűsítés  költségeit.  A tervezők most 
kiviteli szintre aktualizálják a költségeket, és ebből majd láthatják, hogy a valóságban ezek 
mennyibe fognak kerülni.

Dr. Lelkes Ákos alpolgármester elmondja, hogy mindezen tények a Településfejlesztési és 
Környezetvédelmi  Bizottsági  ülésen  már  elhangzottak,  és  most  kíváncsian  várja  a  11 
képviselő szavazatát.

Dr. Óvári László képviselő megjegyzi, hogy az önkormányzati törvény alapján járjanak el, 
ne pedig „szimpátiaszavazások” alapján.
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Gebula Béla Ákos képviselő véleménye szerint lehet, hogy a „szimpátiaszavazás” jogilag 
nem  létezik,  de  a  bizottsági  ülésen  11  képviselő  döntött  valami  mellett.  Kéri,  hogy  a 
személyeskedéseket tegyék félre, és gyorsan döntsenek a javaslatot illetően.

Tolnai Zsuzsanna Óvoda vezető kéri a képviselőket, hogy átgondoltan, minél rövidebb időn 
belül  döntsenek a pályázat  kapcsán.  Elmondja,  hogy a pályázat  nem zárja ki,  hogy több 
feladat-ellátási helyre pályázzon az önkormányzat, de akkor szükséges, hogy a többi feladat-
ellátási helyre vonatkozóan is engedélyezési tervvel rendelkezzenek, illetve szükséges, hogy 
kiegészítő feladatokat vállaljanak. 

Buza Lajos képviselő javasolja, hogy a határozati javaslatban ne szerepeljen a Vas Gereben 
utcai óvoda megnevezés, hanem mivel a Szirombontogató Óvoda egy óvodát jelent,  csak 
több épületben látják el a feladatot, így a pályázatot is az összes épületre vonatkozóan adják 
be.

Tóth Dezső polgármester – több hozzászólás, kérdés nem lévén – kéri, hogy aki dr. Takács 
László aljegyző módosító javaslatával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal,  1 ellenszavazattal,  2 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
328/2007 (IX.26.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  az  előterjesztett  határozati  javaslat  utolsó 
bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

„A most felmerülő bruttó 210.000,- Ft forrásául a képviselő-testület a  
működési hitelt jelöli meg. Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az  
előirányzat-módosítást  az  önkormányzati  előirányzat-
nyilvántartásban  vezesse  át,  továbbá  a  költségvetési  rendelet  
módosításakor az előirányzat-módosítást  a költségvetési  rendeletben 
szerepeltesse.”

Tóth  Dezső polgármester kéri,  hogy  aki  a  módosított  határozati  javaslattal  egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.
 
A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
329/2007 (IX.26.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  megbízza  Kisari  Sándor  Péter  egyéni 
vállalkozót (8000 Székesfehérvár, Vak Bottyán köz 1/a.), hogy 
a  Vas  Gereben  utcai  Szirombontogató  Óvoda  2005.  évben 
meghatározott  felújítási  munkákról  készült  építőmesteri, 
szakipari  munkák  költségvetését,  2007.  évi  árszintre 
aktualizálja. A megbízási díj 25.000,- Ft + Áfa.
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Egyben  megbízza  a  Szé-Fa  Kft-t,  hogy  a  Szirombontogató 
Óvoda  belső  épületgépészeti  munkáinak  2005.  évben 
meghatározott költségvetését, 2007. évi árszintre aktualizálja. A 
megbízási díj 250.000,-Ft + Áfa, mely összegből 150.000,- Ft + 
Áfa összeget a költségbecslés elkészültekor kell kiegyenlíteni, 
100.000,- Ft + Áfa-t pedig csak sikeres pályázat esetén.

A  most  felmerülő  bruttó  210.000,-  Ft  forrásául  a  képviselő-
testület  a  működési  hitelt  jelöli  meg.  Felkéri  a  Polgármesteri 
Hivatalt,  hogy  az  előirányzat-módosítást  az  önkormányzati 
előirányzat-nyilvántartásban  vezesse  át,  továbbá  a 
költségvetési rendelet módosításakor az előirányzat-módosítást 
a költségvetési rendeletben szerepeltesse.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester 

4.2 Leshegy  településrészen  bekövetkezett,  esőzés  okozta  útkárok  helyreállításával 
kapcsolatos fejlemények

Bíró Attila képviselő ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot.

Tóth Dezső polgármester  –  hozzászólás,  kérdés nem lévén – kéri,  hogy aki  a  határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 14 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
330/2007 (IX.26.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Leshegy  településrészen  bekövetkezett, 
esőzés okozta útkárok helyreállításával megbízzák a ÚtÉpPark 
Bt-t (8000 Székesfehérvár, Sóstói u. 7.), az ajánlatban szereplő 
2.753.424,-  Ft  megbízási  díjért.  A  megbízási  díj  támogatási 
forrása a vis major pályázaton elnyert 2.150.000,-Ft.

Felkéri a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester

4.3 Az enyingi Batthyány kastély és környezetének rehabilitációja I. ütem tárgyú projekt 
kapcsán magvalósult létesítmények 1 éves garanciális bejárása

Bíró Attila képviselő ismerteti az előterjesztést és az első határozati javaslatot.

Dr.  Takács  László aljegyző  javasolja,  hogy a  határozat  egészüljön ki  az  alábbiakkal:  „A 
100.000,-  Ft  anyagköltség   forrásának  a  képviselő-testület  a  működési  hitelt  jelöli  meg.  Felkéri  a  
Polgármesteri  Hivatalt,  hogy  az  előirányzat-módosítást  az  önkormányzati  előirányzat-
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nyilvántartásban vezesse át, továbbá a költségvetési rendelet módosításakor az előirányzat-módosítást  
a költségvetési rendeletben szerepeltesse.”

Buza Lajos képviselő megjegyzi, hogy az anyag költség nincs 100 eFt, csak körülbelül 60-70 
eFt.

Tóth Dezső polgármester – több hozzászólás, kérdés nem lévén – kéri, hogy aki dr. Takács 
László aljegyző módosító javaslatával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal,  1 ellenszavazattal,  2 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
331/2007 (IX.26.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  az  előterjesztett  határozati  javaslat  az 
alábbiakkal egészül ki:

„A  100.000,-  Ft  anyagköltség   forrásának  a  képviselő-testület  a  
működési hitelt jelöli meg. Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az  
előirányzat-módosítást  az  önkormányzati  előirányzat-
nyilvántartásban  vezesse  át,  továbbá  a  költségvetési  rendelet  
módosításakor az előirányzat-módosítást  a költségvetési  rendeletben 
szerepeltesse.”

Tóth  Dezső polgármester kéri,  hogy  aki  a  módosított  határozati  javaslattal  egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal,  1 ellenszavazattal,  2 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
332/2007 (IX.26.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  az  enyingi  Batthyány  kastély  és 
környezetének rehabilitációja  I.  ütem tárgyú projekt  kapcsán 
magvalósult  létesítmények  1  éves  garanciális  bejárása  során 
felmerült  szükséges,  fenntartás  jellegű  munkák  elvégzésével 
megbízza Enying Város Szolgáltató Intézményét.

A 100.000,- Ft anyagköltség  forrásának a képviselő-testület a 
működési  hitelt  jelöli  meg.  Felkéri  a  Polgármesteri  Hivatalt, 
hogy az előirányzat-módosítást az önkormányzati előirányzat-
nyilvántartásban vezesse  át,  továbbá a  költségvetési  rendelet 
módosításakor  az  előirányzat-módosítást  a  költségvetési 
rendeletben szerepeltesse.

Határidő: folyamatos
Felelős: Viplak Tibor EVSZI vezető
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Bíró Attila képviselő ismerteti az előterjesztésben szereplő második határozati javaslatot.

Nagy József Ödön képviselő véleménye szerint felesleges árajánlatokat kérni, a beázást ezzel 
nem fogják megszüntetni.

Dr.  Lelkes  Ákos alpolgármester  elmondja,  hogy  nagy  esőzéskor  a  víz  a  lépcső 
félszélességében folyik lefele a lépcsőn, amely balesetveszélyes az idős és beteg emberekre 
nézve. Véleménye szerint mindenképp kell megoldást találni a beázás megszüntetésére.

Dr. Takács László aljegyző elmondja, hogy a határozati javaslatban nem véletlenül szerepel 
úgy,  hogy  „lapostetők  szigetelésében  jártas  vállalkozóktól”  kérnek  be  árajánlatot,  mivel 
véleménye szerint ez feltételezi azt, hogy komoly szakemberektől fognak ajánlatokat kérni, 
nem csak bádogosoktól.

Buza  Lajos képviselő  elmondja,  hogy tudomása  szerint  a  tetőhéjazatot  az  I.  ütem során 
újították fel, így azt garanciában kellene az önkormányzatnak kijavíttatnia.

Tóth Dezső polgármester elmondja, hogy az elmúlt Településfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottsági  ülésen  Csonka  Zoltán  építési  hatóság  vezető  elmondta,  hogy  ennek  a 
tetőrészletnek a felújítása nem képezte a megbízás részét.

Dr. Lelkes Ákos alpolgármester elmondja, hogy az előző bizottsági ülésen részletes, szakmai 
tájékoztatást kaptak azzal kapcsolatban, hogy mi okozza a beázást. Mivel nem ért hozzá, a 
szakember által elmondott tájékoztatást elfogadja.

Dr.  Miljánovits  György képviselő  nem ért  egyet  azzal,  hogy a  kivitelező hibáit  elnézik. 
Elmondja például, hogy a kivitelező az ügyeleti bejáratra vezette rá a vizet, megnehezítve 
ezzel a betegek közlekedését. Kéri, hogy ezeket a hibákat ne nézzék el a kivitelezőnek.

Nagy József Ödön képviselő elmondja, hogy a kérdéses tetőrész felújítása nem fért bele az I. 
ütem  rehabilitációjába,  ezért  van  még  beázás.  Támogatja  a  határozati  javaslatot,  de 
véleménye szerint majd a beérkezendő ajánlatok igen magas összegeket fognak tartalmazni.

Gebula Béla Ákos képviselő véleménye szerint a garanciális kérdések már jogi kategóriát 
képviselnek. Jelzi, hogy ügyrendi javaslata van, miszerint a vitát zárják le.

Tóth  Dezső polgármester  kéri,  hogy  aki  az  ügyrendi  javaslattal  egyetért,  kézfeltartással 
szavazzon.

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, 1 tartózkodással a vitát lezárta.

Tóth  Dezső polgármester kéri,  hogy  aki  a  határozati  javaslattal  egyetért,  kézfeltartással 
szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot  
hozta:
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Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
333/2007 (IX.26.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy megbízza  a  Szolgáltató  Intézményt,  hogy a 
Batthyány  kastély  lapostetős  épületrésze  beázásának 
megszüntetésére  vonatkozóan,  kérjen  árajánlatot  három, 
lapostetők szigetelésében jártas vállalkozótól.

A beérkezett árajánlatok közül a Képviselő-testület választ.

Határidő : 2007. október 15.
Felelős: Viplak Tibor EVSZI vezető

4.4 Az Enyingi Agrár Zrt. csereajánlata; ezzel összefüggésben az önkormányzat tulajdonát 
képező  Enying  2290  hrsz-ú,  Szabadság  tér  10.  szám  alatti  ingatlan  további 
hasznosításának kérdése 

Bíró Attila képviselő ismerteti az előterjesztést és az első határozati javaslatot.

Tóth Dezső polgármester  –  hozzászólás,  kérdés nem lévén – kéri,  hogy aki  a  határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 14 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
334/2007 (IX.26.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy jelenleg nem kíván élni az Enyingi Agrár Zrt. 
által felajánlott, a társaság tulajdonát képező Enying 2258/1 és 
2258/3 hrsz-ú ingatlanoknak az  Okmányiroda volt épületével 
történő elcserélésével.
 
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester

Bíró  Attila képviselő  ismerteti  a  második  –  a  Szabadság  tér  10.  szám  alatti  ingatlanra 
vonatkozó – határozati javaslatot. Megjegyzi, hogy az ingatlan értékbecslése elkészült, mely 
alapján az értéke 8 millió Ft + Áfa.

Szabó  Attila képviselő  javasolja,  hogy  a  képviselő-testület  ne  döntsön  most  az  ingatlan 
sorsáról, hanem utalja vissza a kérdést a bizottság számára, mivel született egy befektetői 
ajánlat. Elmondja, hogy a befektetői ajánlatot Szabó Krisztián, a Synergia Kft. ügyvezetője 
juttatta el hozzá, mely szerint a Kft. egy beruházást – azon belül egy orvosi rendelőt – kíván 
megvalósítani  az  ingatlanon,  a  város  számára.  Amennyiben  a  képviselő-testület 
kedvezményt ad a beruházónak az ingatlan megvásárlása kapcsán, akkor az a jövőben a 
város számára sokszorosan fog megtérülni.
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Dr.  Lelkes  Ákos alpolgármester  elmondja,  hogy  az  önkormányzat  helyi  rendeletében 
szabályozva  van  az  önkormányzati  ingatlanok  értékesítésének  menete,  a  képviselő-
testületnek a szerint kell eljárnia.

Mohai  Istvánné képviselő  elmondja,  hogy  az  előterjesztett  határozat  arról  szól,  hogy  a 
képviselő-testület az ingatlant értékesítésre kijelöli, nem érti, hogy a befektetői ajánlat milyen 
módon kapcsolódik a határozathoz.

Tóth Dezső polgármester megjegyzi, hogy jelenleg még nem a vételről dönt a testület, csak 
az értékesítésre való kijelölésről. 

Gebula Béla Ákos képviselő túl soknak találja a 8 millió Ft + Áfa-t.

Szabó  Attila képviselő  elmondja,  hogy  amennyiben  a  testület  visszautalja  a  bizottság 
hatáskörébe  az  ingatlan  eladásának  kérdését,  és  ezzel  kapcsolatosan  megteszi  a  helyi 
rendelet  módosítását  is,  akkor  a  befektető  vállalná  a  beruházást.  Ellenkező  esetben  nem 
biztos,  hogy vállalja.  Véleménye szerint  a  képviselő-testületnek azt  is  figyelembe kellene 
vennie, hogy a beruházás a város érdekeit is szolgálná, hiszen egy orvosi rendelő létesülne.

Dr. Lelkes Ákos alpolgármester elmondja, hogy a hivatalos értékbecslés részletesen leírja, 
hogy miért 8 millió + Áfa az ingatlan értéke, véleménye szerint ezt komolyan kell vennie a 
képviselő-testületnek.  Az  értékbecslésben  szereplő  összeg  csak  iránymutató  a  testület 
számára,  ettől  bármelyik  irányban  eltérhet.  A  befektetői  ajánlatot  véleménye  szerint 
szerencsésebb lett volna, ha bizottsági ülésen tárgyalják meg először.

Gebula Béla Ákos képviselő elmondja, hogy a testület nem hivatalos értékbecslőt kért fel az 
ingatlan értékbecslésére,  hanem a Polgármesteri  Hivatal  munkatársát.  Az értékbecslésben 
szereplő bruttó 10 millió Ft-ot erős túlzásnak találja, véleménye szerint az épület majdnem 
csak használhatatlan.

Dr. Takács László aljegyző elmondja, hogy jelen helyzetben a képviselő-testületnek Szabó 
Attila képviselő módosító javaslatáról kell döntenie, majd ezek után meg kell határoznia a 
versenytárgyalás  induló árát,  és  végül  a  határozati  javaslatról  kell  szavaznia.  A forgalmi 
érték  meghatározásához  a  testületnek  két  támaszpontja  van,  a  KATA-ban  és  az 
értékbecslésben  megállapított  összegek,  ezek  között  kell  döntenie  a  testületnek,  így  sem 
jogilag, sem szakmailag nem követnek el hibát.

Szabó Attila képviselő megjegyzi, hogy a befektetői ajánlat a mai napon született meg, és 
még nem késő, hogy a képviselő-testület másképp döntsön, mint a határozati javaslat.

Gebula  Béla  Ákos képviselő  véleménye  szerint  is  szerencsésebb  lenne  visszautalni  az 
ingatlan  kérdését  a  Településfejlesztési  és  Környezetvédelmi  Bizottság  számára,  hogy  az 
induló árat meghatározzák.

Dr. Lelkes Ákos alpolgármester elmondja,  hogy véleménye szerint  senki  más a lakosság 
közül, aki nem képviselő, nem tudná szóvá tenni a beruházási ajánlatát a testületi ülésen, így 
aggályosnak  tartja  a  jelenlegi  helyzetet.  Azt  is  aggályosnak  tartja,  hogy  a  hivatalos 
értékbecslő  által  megállapított  összeget  a  testület  csökkenteni  kívánja.  Véleménye szerint 
most, mikor szűkös költségvetéssel rendelkezik az önkormányzat,  és az ingatlanra is már 
több vételi ajánlat érkezett, nem lenne helyes lejjebb menni az árral.
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Botos Sándor képviselő javasolja, hogy vegyék le a napirendről a kérdést és utalják vissza a 
bizottság számára.

Nagy  József  Ödön képviselő  elmondja,  hogy a  Településfejlesztési  és  Környezetvédelmi 
Bizottság azért nem határozott meg árat, mert forgalmi értékbecslést kért. Az ingatlanra már 
több érdeklődő volt,  és  ha elsőkörben mégsem sikerülne  értékesíteni,  akkor az árat  még 
mindig lejjebb viheti a testület.

Tóth Dezső polgármester véleménye szerint az önkormányzat érdekeit keményen sérti, ha 
nem versenytárgyalás útján értékesítik az ingatlant, és az árat nem zárt ülésen alakítják ki.

Mohai Istvánné képviselő elmondja, hogy három ingatlanra kértek forgalmi értékbecslést. 
Ha most megkérdőjelezik ennél az ingatlannál a megállapított összeget, akkor a másik két 
ingatlannál is kétségbe fogják vonni az értékbecslő megállapítását.

Dr.  Óvári  László képviselő  csodálkozik  dr.  Lelkes  Ákos  alpolgármester  hozzászólásán, 
mivel abban az időben, mikor az ő lakásvásárlása történt, akkor sem a felértékelt árat, sem a 
rendeletben meghatározott árat nem vették figyelembe. Jelzi, hogy ügyrendi javaslata van, 
miszerint a kérdést utalják vissza a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság zárt 
ülésére.

Dr. Takács László aljegyző jelzi,  hogy dr. Óvári László képviselő javaslata nem ügyrendi 
javaslat.

Dr. Óvári László képviselő jelzi, hogy akkor az ügyrendi javaslata az, hogy zárják le a vitát.

Tóth  Dezső polgármester  kéri,  hogy  aki  az  ügyrendi  javaslattal  egyetért,  kézfeltartással 
szavazzon.

A Képviselő-testület 14 igen egyhangú szavazattal a vitát lezárta.

Tóth Dezső polgármester kéri, hogy aki dr. Óvári László képviselő módosító javaslatával – 
miszerint a kérdést utalják vissza a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság zárt 
ülésére – egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 7 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
335/2007 (IX.26.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy az Enying, Szabadság tér 10. szám alatti, 2290 
hrsz-ú  ingatlan  értékesítésére  vonatkozó  kérdést  nem  utalja 
vissza a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság zárt 
ülésére.

Dr. Lelkes Ákos képviselő elmondja, hogy véleménye szerint Szabó Attila képviselőnek az 
SZMSZ rendelkezései alapján, a személyes érintettségét be kellett volna jelentenie.
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Dr. Takács László aljegyző jelzi, hogy a vita le lett zárva. A képviselő-testületnek most már 
csak  az  értékesítési  árat  lehet  meghatároznia  és  a  határozati  javaslatot  elfogadnia  vagy 
elutasítania. Más hozzászólásra nincsen lehetőség.

Nagy  József  Ödön képviselő  javasolja,  hogy a  kikiáltási  ár  bruttó  8  millió  Ft  legyen,  a 
licitálási mérték pedig 100 eFt.

Nyikos István képviselő javasolja,  hogy a kikiáltási ár az értékbecslő által  meghatározott 
összeg  legyen,  ne  vegyenek ki  rögtön  2  millió  Ft-ot  az  önkormányzat  kasszájából,  mert 
előfordulhat, hogy a megállapított összegen is megveszik az ingatlant.

Venczel Zita képviselő elmondja, hogy az ár kialakításánál figyelembe kell venni az enyingi 
viszonylatokat, a lakossági ingatlanok egyedi árait is.

Gebula Béla Ákos képviselő elmondja, hogy mivel versenytárgyalásról van szó, ha komoly 
vevők jelentkeznek, a kikiáltási árat fellicitálhatják.

Nagy  József  Ödön képviselő  jelzi,  hogy  ügyrendi  javaslata  van,  miszerint  a  határozati 
javaslatot szavazzák meg most ár megjelölése nélkül, és majd zárt ülésen döntsenek az árról. 

Tóth  Dezső polgármester  kéri,  hogy  aki  az  ügyrendi  javaslattal  egyetért,  kézfeltartással 
szavazzon.

A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással úgy határozott, hogy 
az előterjesztett határozati javaslatot ár megjelölése nélkül szavazásra bocsátja, és az ár kialakításáról  
zárt ülésen dönt.

Tóth Dezső polgármester kéri,  hogy aki a határozati  javaslattal – ár megjelölése nélkül – 
egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal,  1 ellenszavazattal,  2 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
336/2007 (IX.26.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy az Enying, Szabadság tér 10. szám alatti, 2290 
hrsz-ú ingatlant az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és 
helyiségek  bérletéről  és  elidegenítéséről  szóló  25/2002.  (XII. 
12.)  számú  helyi  rendeletben  foglaltak  alapján  értékesítésre 
kijelöli  és  versenytárgyalás  útján  értékesíti.  Az  ingatlan 
kikiáltási  ára  azonos  a  forgalmi  értékével,  mely  forgalmi 
értéket  a  Képviselő-testület…...Ft-ban állapítja  meg.  Felkéri  a 
polgármesteri  hivatalt  a  versenytárgyalási  tájékoztató 
összeállítására.  Felhatalmazza  a  polgármestert  az  adásvételi 
szerződés aláírására.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester
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Gebula Béla Ákos képviselő kéri, hogy a másik ingatlan kapcsán ugyanilyen módon járjon 
el a képviselő-testület.

Szabó  Attila képviselő  sajnálattal  veszi  tudomásul,  hogy  a  képviselő-testület,  egy-két 
képviselő hozzászólása következtében félre lett tájékoztatva az ügyben.

Tóth  Dezső polgármester  megjegyzi,  hogy  semmi  akadálya  annak,  hogy  a  befektető 
versenytárgyalás útján megvásárolja az ingatlant.

Bíró Attila képviselő  ismerteti  az  Enying,  Ady E.  u 2.  szám alatti  ingatlanra  vonatkozó 
határozati javaslatot.

Tóth Dezső polgármester kéri,  hogy aki a határozati  javaslattal – ár megjelölése nélkül – 
egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
337/2007 (IX.26.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy az Enying, Ady E. u. 2. szám alatti, 537 hrsz-ú 
volt  Okmányiroda  épületét  az  önkormányzat  tulajdonában 
lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 
25/2002.  (XII.  12.)  számú helyi  rendeletben foglaltak  alapján 
versenytárgyalás  útján  értékesíti.  Az  ingatlan  kikiáltási  ára 
azonos a forgalmi értékével, mely forgalmi értéket a Képviselő-
testület……Ft-ban  állapítja  meg.  Felkéri  a  polgármesteri 
hivatalt  a  versenytárgyalási  tájékoztató  összeállítására. 
Felhatalmazza  a  polgármestert  az  adásvételi  szerződés 
aláírására.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester

4.5 Száfer  Kft.  ajánlata  az  Enying  030  hrsz-ú  árok,  művelési  ágú  ingatlanon  található 
viharkáros, kidőlt, száraz fák kivágása kapcsán

Bíró Attila képviselő ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot.

Tóth Dezső polgármester  –  hozzászólás,  kérdés nem lévén – kéri,  hogy aki  a  határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
338/2007 (IX.26.) számú határozata:

19



Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  az  Enying  030  hrsz-ú,  árok  művelési  ágú 
ingatlanon  található  30  db  viharkáros,  kidőlt,  száraz  fa 
kivágását  engedélyezi  a  Száfer  Kft.  részére.  A  fák  értéke 
darabonként 6.000,-Ft.
A  Száfer  Kft.  köteles  a  fák  értéktelen  részét  a  Szolgáltató 
Intézménynek –  a  rászoruló  lakosok részére történő kiosztás 
érdekében –  átadni,  és  a  munkálatok  befejezését  követően  a 
területet rendezetten átadni az Önkormányzat részére.

Határidő: folyamatos
Felelős: Viplak Tibor EVSZI vezető

4.6 Megaron–Stil Kft. kérelme az Enying 2658/15 hrsz-ú ingatlan közművesítése kapcsán

Bíró Attila képviselő ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot.

Tóth Dezső polgármester  –  hozzászólás,  kérdés nem lévén – kéri,  hogy aki  a  határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
339/2007 (IX.26.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a Megaron-Stil Kft. (8130 Enying, Siki Károly 
u. 9.) számára engedélyezi az enyingi 2635, 2658/5 hrsz-ú utak 
igénybevételét,  –  közművek  létesítése  céljából  –  annak 
érdekében,  hogy  a  társaság  a  tulajdonát  képező  enyingi 
2658/15  hrsz-ú  ingatlanon  telephely  kialakítását  el  tudja 
végezni.

Határidő: folyamatos
Felelős:   Tóth Dezső polgármester

4.7 Szőnyi  Károly,  8130  Enying,  Váci  M.  u.  3.  szám  alatti  lakos  vételi  ajánlata  az 
önkormányzat tulajdonát képező enyingi 2754/38 hrsz-ú építési telek vonatkozásában

Bíró Attila képviselő ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot.

Tóth Dezső polgármester  –  hozzászólás,  kérdés nem lévén – kéri,  hogy aki  a  határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 14 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
340/2007 (IX.26.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy a tulajdonát képező Enying, 2754/38 hrsz-ú 
ingatlant  az  eredeti  áron,  2.200,-Ft/  m2+Áfa  áron  értékesíti 
Szőnyi  Károly,  8130 Enying,  Váci  M.  u.  3.  szám alatti  lakos 
részére.
Eladó Önkormányzat 5 éves beépítési kötelezettséget és annak 
biztosítására  visszavásárlási  jogot  jegyeztet  be  az  ingatlan 
nyilvántartásba. A földmérői és az adásvételi szerződéssel járó 
költségek vevőt terhelik. 
Felhatalmazza  a  polgármestert  az  adásvételi  szerződés 
aláírására.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester     

4.8 Befektetői ajánlat megvitatása

Bíró Attila képviselő ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot.

Pődör  Gyula TFB  kültag  elmondja,  hogy  a  befektetőkkel  úgy  kerül  kapcsolatba,  hogy 
valamilyen ATEV Fehérjefeldolgozó Kft-t érintő beruházás kapcsán keresik meg, így ezekbe 
a  megbeszélésekbe  legtöbbször  nem  vonhat  be  harmadik  felet.  Amennyiben  azonban 
lehetőség nyílik arra, hogy harmadik fél is részt vegyen a tárgyalásokon, azt rögtön jelezni 
fogja a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság felé.

Tóth Dezső polgármester – több hozzászólás, kérdés nem lévén – kéri, hogy aki a határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 14 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
341/2007 (IX.26.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy elviekben támogatja az AlCuFer Kft.  Enying 
Város területén történő telephely létesítési tervét.
Felkéri  Pődör  Gyulát,  a  Településfejlesztési  és 
Környezetvédelmi  Bizottság  tagját,  hogy  a  társasággal 
tárgyalásokat  folytasson,  és  erről  a  Képviselő-testületet 
tájékoztassa.

Határidő: folyamatos
Felelős: Pődör Gyula TFB tag

4.9 Tájékoztató a bizottsági ülésen elhangzottakról

Bíró Attila képviselő tájékoztatja a képviselő-testületet a tornaterem padozatának felújítása 
kapcsán hozott bizottsági határozatról.
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A Képviselő-testület a tájékoztatást szavazás nélkül tudomásul vette.

Tóth Dezső polgármester 10 perc szünetet rendel el.

16.50 perctől 17.02 percig szünet

5. Pénzügyi Bizottság előterjesztései

Tóth Dezső polgármester felkéri Buza Lajos képviselőt, a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy 
ismertesse a bizottság előterjesztéseit.

Buza Lajos képviselő javasolja, hogy az 5.1, az 5.2 és az 5.3 napirendi pontokat vegyék le a 
napirendről, mivel ezeket a kérdéseket már tárgyalta a képviselő-testület.

Dr. Takács László aljegyző elmondja, hogy nem szükséges levenni a napirendről a jelzett 
pontokat, mivel azok csak tájékoztatóként szerepelnek a napirendben, ezen ügyek döntést 
nem igényelnek. 

5.4 Belső ellenőri jelentések

Buza Lajos képviselő ismerteti az előterjesztést és a Török Bálint Általános Iskola, illetve a 
Szolgáltató  Intézmény  belső  ellenőrzésére  vonatkozó  határozati  javaslatokat.  Hozzáteszi, 
hogy a  határidő  mindkét  határozat  esetében a  jegyzőkönyv átvételétől  számított  30  nap, 
felelősök pedig az intézményvezetők. 

Tóth Dezső polgármester – hozzászólás, kérdés nem lévén – kéri, hogy aki a Török Bálint 
Általános Iskolára vonatkozó határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 14 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
342/2007 (IX.26.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Török  Bálint  Általános  Iskola  103/2007. 
számú 2004-2005-2006.  évi  átfogó költségvetési  ellenőrzéséről 
szóló jelentést elfogadja, felkéri az intézményvezetőt, hogy az 
intézkedési tervet készítse el  és jutassa el  a Belső Ellenőrzési 
Csoport részére.

Határidő: a jegyzőkönyv átvételétől számított 30 nap
Felelős: Mohai Istvánné TB Ált. Iskola igazgatóasszony 

Tóth Dezső polgármester  kéri,  hogy aki  a  Szolgáltató  Intézményre vonatkozó határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 14 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

22



Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
343/2007 (IX.26.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Szolgáltató  Intézmény  88/2007.  számú 
2004-2005-2006.  évi  átfogó  költségvetési  ellenőrzéséről  szóló 
jelentést  elfogadja,  felkéri  az  intézményvezetőt,  hogy  az 
intézkedési tervet készítse el  és jutassa el  a Belső Ellenőrzési 
Csoport részére.

Határidő: a jegyzőkönyv átvételétől számított 30 nap
Felelős: Viplak Tibor EVSZI vezető

5.5 Előirányzat biztosítása Cinca Viziközmű hozzájárulásra

Buza Lajos képviselő ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot.
 
Tóth Dezső polgármester  –  hozzászólás,  kérdés nem lévén – kéri,  hogy aki  a  határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 14 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
344/2007 (IX.26.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Cinca  Viziközmű  hozzájárulás 
kiegyenlítéshez  pótelőirányzatot  biztosít  oly  módon,  hogy 
hozzájárul  ahhoz,  hogy  a  Szolgáltató  Intézmény  működési 
bevétel  előirányzatát  171  eFt-tal  megemelje,  a  Szolgáltató 
Intézmény dologi kiadásainak egyidejű 171 eFt-os növelésével.

Felkéri  a  Polgármesteri  Hivatalt,  hogy  az  előirányzat-
módosítást  az  önkormányzati  előirányzat-nyilvántartásban 
vezesse át, továbbá a költségvetési rendelet módosításakor az 
előirányzat-módosítást  a  költségvetési  rendeletben 
szerepeltesse.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester

5.6 Előirányzat biztosítása a Városi Bölcsőde részére felmentés kiadásaira

Buza Lajos képviselő ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot.
 
Tóth Dezső polgármester  –  hozzászólás,  kérdés nem lévén – kéri,  hogy aki  a  határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 14 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
345/2007 (IX.26.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Városi  Bölcsőde  részére,  felmentéssel 
kapcsolatos  kiadásokra  250  eFt  személyi  juttatás,  és  83  eFt 
munkaadókat  terhelő  járulék  pótelőirányzatot  biztosít,  a 
működési hitel előirányzat terhére.

Felkéri  a  Polgármesteri  Hivatalt,  hogy  az  előirányzat-
módosítást  az  önkormányzati  előirányzat-nyilvántartásban 
vezesse át, továbbá a költségvetési rendelet módosításakor az 
előirányzat-módosítást  a  költségvetési  rendeletben 
szerepeltesse.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester

5.7 Városi Könyvtár kérelme

Buza Lajos képviselő ismerteti az előterjesztést és az első határozati javaslatot.
 
Tóth Dezső polgármester  –  hozzászólás,  kérdés nem lévén – kéri,  hogy aki  a  határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
346/2007 (IX.26.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  GKM  eMagyaroszág  Program  keretében 
meghirdetett  eMagyarország  pontok  2.0c  pályázathoz 
szükséges 560eFt-ot – a pályázat elnyerése esetén – a működési 
hitel terhére előfinanszírozza a Városi Könyvtár részére.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester

Buza Lajos képviselő ismerteti a második határozati javaslatot.
 
Tóth Dezső polgármester  –  hozzászólás,  kérdés nem lévén – kéri,  hogy aki  a  határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
347/2007 (IX.26.) számú határozata:
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Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  könyvvásárláshoz  pótelőirányzatot  biztosít, 
olyan módon, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a Városi Könyvtár 
bevételi  előirányzatát  60  eFt  összeggel  megemelje,  a  dologi 
kiadási előirányzat egyidejű 60 eFt-os emelésével. 

Felkéri  a  Polgármesteri  Hivatalt,  hogy  az  előirányzat-
módosítást  az  önkormányzati  előirányzat-nyilvántartásban 
vezesse át, továbbá a költségvetési rendelet módosításakor az 
előirányzat-módosítást  a  költségvetési  rendeletben 
szerepeltesse.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester

5.8 Létszámleépítéssel kapcsolatos előterjesztések (Jegyzői módosító javaslat)

Buza  Lajos képviselő  ismerteti  az  előterjesztést  és  a  határozati  javaslatot,  illetve  a 
rendeletmódosító javaslatot.

Gebula  Béla  Ákos képviselő  jelzi,  hogy  módosító  javaslata  van,  miszerint  a  Szolgáltató 
Intézménynél  ne  a  parkgondozó  státuszt,  hanem  a  postázó-telefonközpontos  státuszt 
szüntessék meg. Ez a javaslata összhangban lenne Szörfi István jegyző kérelmével is, mely 
alapján a létszámcsökkentés mellett a Polgármesteri Hivatal létszámát 1 fő 4 órás státusszal 
megemelnék.

Buza  Lajos képviselő  jelzi,  hogy  a  két  javaslat  nem  ugyanaz,  két  egymástól  független 
dologról beszélnek.

Mohai  Istvánné képviselő  elmondja,  hogy  tudomása  szerint  ahhoz,  hogy  a  Szolgáltató 
Intézmény a létszámleépítésre vonatkozó pályázatát beadhassa, az eredeti határozati javaslat 
elfogadása szükséges.

Závodni  Lászlóné pénzügyi  vezető  elmondja,  hogy  a  Pénzügyi  Bizottsági  ülésen 
megtárgyalták,  az  intézményvezetővel  egyeztettek,  hogy  meg  kívánja  pályázni  a 
létszámleépítésre vonatkozó támogatást. Ahhoz viszont, hogy ezt megtehesse, célszerű lenne 
elfogadni az előterjesztett határozati javaslatot.

Gebula  Béla  Ákos képviselő  elmondja,  hogy  egyeztetett  Viplak  Tiborral,  a  Szolgáltató 
Intézmény  vezetőjével,  és  abban  az  esetben  ha  az  ő  javaslatát  fogadják  el,  nem  kell  a 
pályázatot sem benyújtani.

Nagy József Ödön képviselő elmondja, hogy a megelőző Pénzügyi Bizottsági ülésen 2 fő 
leépítéséről határoztak, most ez a szám lecsökkent 1 főre, véleménye szerint legalább ennek 
az 1 főre vonatkozóan igényeljék meg a pályázatot. A bizottsági ülésen elhangzott, hogy az 
intézményvezető meg akarja szüntetni a kérdéses státuszt.

Buza  Lajos képviselő  elmondja,  hogy  az  előterjesztett  határozatot  egyeztették  Viplak 
Tiborral, a Szolgáltató Intézmény vezetőjével, így kéri, hogy a képviselő-testület fogadja azt 
el.    
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Tóth Dezső polgármester – több hozzászólás, kérdés nem lévén – kéri, hogy aki a Pénzügyi 
Bizottság határozati javaslatával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 14 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
348/2007 (IX.26.) számú határozata:

1.  Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Szolgáltató  Intézmény  alkalmazottainak 
létszámát  2007.  október  1.  napjával,  1  teljes  állású  fővel 
csökkenti:

2.
  8 órás 6 órás 4 órás Össz.

Szolgáltató Intézmény 
(Park és közterület ) 
2007.01.01 4  0 3
Szolgáltató Intézmény 
(Park és közterület ) 
2007.01.01 3 0 0 3

3.
  8 órás 6 órás 4 órás Össz.

Önkormányzat 
összlétszáma 2007.01.01 225 1 4 227,75
Önkormányzat 
összlétszáma 2007.10.01 217 1 4 219,75

4.  A  létszámcsökkentés  célja  az  intézmény  feladatainak 
racionálisabb ellátása.

5.  Az önkormányzat  költségvetési  szerveinél  a  meglévő üres 
álláshelyeken,  az  előreláthatólag  megüresedő  álláshelyeken 
vagy a  tervezett  új  álláshelyeken,  illetve  szervezeti  változás, 
feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén 
kívüli  munkáltatónál  a  létszámcsökkentéssel  érintett 
álláshelyen foglalkoztatottak -  munkaviszonyban töltött  ideje 
folyamatosságának  megszakítása  nélküli  -  foglalkoztatására 
nincs lehetőség.

6. Felkéri a Szolgáltató Intézmény vezetőjét, hogy a szükséges 
intézkedéseket tegye meg, a létszámcsökkentésre a pályázatot 
nyújtsa be.

Határidő: folyamatos
Felelős: Viplak Tibor, Szolg. Int. Vezető

Tóth Dezső polgármester  kéri,  hogy aki  a  költségvetési  rendelet  módosításával  egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 14 igen egyhangú szavazattal Enying Város Önkormányzatának 
2007. évi költségvetéséről szóló 19/2007. (VI.29.) számú rendeletének módosításáról,  
jelen  jegyzőkönyv  elválaszthatatlan  mellékletét  képező  25/2007.  (IX.  28.) számú 
rendeletet alkotja.

Dr.  Takács  László aljegyző  ismerteti  Szörfi  István  jegyző  előterjesztését  és  határozati 
javaslatát.

Tóth Dezső polgármester  –  hozzászólás,  kérdés nem lévén – kéri,  hogy aki  a  határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
349/2007 (IX.26.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Polgármesteri  Hivatal  létszámát  2007. 
november 18. napjától 1 fő 4 órás státusszal megnöveli. 

Felkéri  a  Polgármesteri  Hivatalt,  hogy  a  2007.  évi 
költségvetésben a szükséges változásokat vezesse át. 

Határidő: 2007. november 15.
Felelős: Tóth Dezső polgármester, Szörfi István jegyző

6. Oktatási-, Kulturális és Sportbizottság előterjesztései
6.1 Lengyel testvérvárosi kapcsolat

Tóth Dezső polgármester felkéri Gebula Béla Ákos képviselőt,  az Oktatási-,  Kulturális és 
Sportbizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság előterjesztéseit.

Gebula Béla Ákos képviselő ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot.

Dr.  Takács  László aljegyző  elmondja,  hogy  személy  szerint  pártolja  a  testvérvárosi 
kapcsolatokat,  de  véleménye  szerint  az  eddig  meglévő  hármat  sem  sikerült  igazán 
eredményesen  fenntartani,  így  kéri,  hogy  a  költségvetés  tárgyalásakor  erre  fordítson 
figyelmet a képviselő-testület.

Dr.  Óvári  László képviselő  elmondja,  hogy  a  testvérvárosi  kapcsolatot  a  Bocsor  István 
Gimnázium kezdeményezte, és itt igazából a diákok közötti kapcsolatról van szó, amelynek 
csupán keretet  adna a  testvérvárosi  kapcsolat.  A lengyel  delegációnak elmondta,  hogy a 
kapcsolatra vonatkozó határozatot a testületnek minősített többséggel meg kell szavaznia, és 
akkor  is  csak  a  jövő  évtől  működhetne  ténylegesen,  mert  a  célra  a  költségvetésben 
pénzösszeget kell a testületnek elkülönítenie.

Tóth Dezső polgármester  kiegészítésül  elmondja,  hogy a  gimnázium  diákjai  számára  az 
angol és a német nyelv gyakorlására jó lehetőség ez a kapcsolat, mivel a lengyel diákokkal 
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ezeken  a  nyelveken  tudnak  kommunikálni.  Javasolja,  hogy  a  Városi  TV  által  készített, 
Enying városról szóló kisfilmet juttassák el Jankovce városba, illetve az ott készült kisfilmet 
mutassák  be  itthon.  Támogatja  a  testvérvárosi  kapcsolat  megkötését.  Több  hozzászólás, 
kérdés nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
350/2007 (IX.26.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  testvérvárosi  kapcsolatot  kíván  létesíteni  a 
lengyelországi  Jankovce  településsel.  A  Képviselő-testület 
felhatalmazza  a  polgármestert  az  együttműködési 
dokumentum aláírására.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester    

     
6.2 Tájékoztatás a bizottsági ülésen elhangzottakról

Gebula  Béla  Ákos képviselő  tájékoztatja  a  képviselő-testületet  a  bizottsági  ülésen 
történtekről,  elmondja,  hogy a következő napon fogják megtartani  az EVSE ülést,  illetve, 
hogy  a  Városunkért  Közalapítvány  elnöke  lemondott  és  most,  kihasználva  a  televízió 
nyilvánosságát, kéri a lakosságot, hogyha valaki alkalmasnak érzi magát az elnöki tisztségre, 
az jelentkezzen.

A Képviselő-testület a tájékoztatást szavazás nélkül tudomásul vette.

6.3 Török  Bálint  Ált.  Iskola  előminősítési  eljárása  ügyében  kezdeményezett  hatósági 
eljárás

Gebula Béla Ákos képviselő ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot.

Tóth Dezső polgármester  –  hozzászólás,  kérdés nem lévén – kéri,  hogy aki  a  határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 14 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
351/2007 (IX.26.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy az  Oktatási  Hivatalhoz  benyújtott,  hatósági 
ellenőrzés  lefolytatása  iránti  kérelem  tárgyában  hozott 
313/2007. (VIII.29.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester
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7. Egészségügyi és Szociális Bizottság előterjesztései
7.1 Egyesített Szociális Intézmény beszámolója

Tóth  Dezső polgármester  felkéri  Szabó  Attila  képviselőt,  az  Egészségügyi  és  Szociális 
Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság előterjesztését.

Szabó Attila képviselő ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot.

Tóth Dezső polgármester  –  hozzászólás,  kérdés nem lévén – kéri,  hogy aki  a  határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 14 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
352/2007 (IX.26.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  Enying  Város  Egyesített  Szociális 
Intézményének melléklet szerinti beszámolóját elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester

Tóth Dezső polgármester – több kérdés, hozzászólás nem lévén – 17.22 perckor a nyílt ülést 
bezárja.

Enying, 2007. október 3.

  Tóth Dezső Dr. Takács László
polgármester            aljegyző

        Gebula Béla Ákos          Dr. Miljánovits György
  hitelesítő           hitelesítő
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