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Távolmaradását
jelezte: Venczel Zita képviselő

Tóth Dezső polgármester köszönti a megjelent képviselőket, a meghívott vendégeket és a 
televízió  nézőit.  Megállapítja,  hogy  a  képviselők  határozatképes  számban,  13  fővel 
megjelentek és  az ülést  15.00 órakor megnyitja.  A jegyzőkönyv vezetésére felkéri  Vassné 
Zsemberi Katalint, a jegyzőkönyv hitelesítésére Gál Balázs és Gebula Béla Ákos képviselőket. 
Ismerteti a napirendet és megkérdezi, hogy van-e valakinek módosító javaslata?

Buza Lajos képviselő javasolja, hogy a 3.2-es napirendi pontot zárt ülésen tárgyalják, a 3.1-es 
napirendi pontot pedig vegyék le a napirendről.

Szörfi István jegyző elmondja, hogy az SzMSz rendelkezik arról, hogy milyen témában kell 
zárt  ülést  tartania  a  képviselő-testületnek,  a  Polgármesteri  Hivatal  riasztórendszerének 
tárgyalása nem ilyen téma, zárt ülésen való tárgyalása szabálytalan lenne.

Buza Lajos képviselő elmondja, hogy véleménye szerint az önkormányzat érdekeit sértené, 
ha nyílt ülésen tárgyalnák meg a riasztórendszer átalakítását.

Tóth Dezső polgármester kéri, hogy aki azzal egyetért, hogy a 3.2-es napirendi pontot zárt 
ülésen tárgyalják, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület  9  igen  szavazattal,  ellenszavazat  nélkül,  4  tartózkodással  a  3.2-es  napirendi  
pontot zárt ülésen tárgyalja.

Tóth Dezső polgármester kéri,  hogy aki azzal egyetért,  hogy a 3.1-es pontot vegyék le a 
napirendről, kézfeltartással szavazzon.



A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 2 tartózkodással a 3.1-es pontot levette a  
napirendről.

Tóth Dezső polgármester javasolja,  hogy a megyei rendőrfőkapitány, dr.  Simon László r. 
ezredes levelének értelmében, a polgármester előterjesztései között 1.1-es pontként vegyék 
fel  Angyal  Gábor  r.  százados  meghallgatását.  Kéri,  hogy  aki  a  napirend  módosító 
javaslatával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 13 igen egyhangú szavazattal Angyal Gábor r. százados meghallgatását 1.1-es  
pontként felvette a napirendre.

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

A Képviselő-testület 13 igen egyhangú szavazattal a napirendet elfogadta.
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1. Polgármester előterjesztései
1.1 Angyal Gábor r. százados bemutatkozása

Tóth  Dezső polgármester  köszönti  a  rendőrség  megjelent  képviselőit,  Angyal  Gábor  r. 
századost, Csány Pétert és Tánczos László mb. őrsparancsnokot. Ismerteti dr. Simon László r. 
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ezredes mb. megyei rendőrfőkapitány levelét, majd felkéri Angyal Gábor r. századost, hogy 
pár szóban mutatkozzon be a képviselő-testület számára.

Angyal  Gábor r.  százados  köszönti  a  megjelenteket,  bemutatkozik,  majd  elbeszéli  a 
melléklet szerinti szakmai életútját. Hozzáfűzi, hogy az enyingi kinevezés követően először 
áttekintést szeretne kapni a város bűnügyi lefedettségéről, helyzetéről, a Rendőrkapitányság 
szervezeti  felépítéséről,  majd  ezt  követen  –  amennyiben  erre  lehetőséget  kap  –  jövő  év 
februárjában szeretne a képviselő-testület számára az elképzeléseiről, terveiről beszámolni. 
Célja a település közrendjének a biztosítása, a kinevezését kihívásnak tartja, amelynek során 
más  jellegű  feladatokat  is  megoldhat,  mint  eddig  végzett.  Kéri  a  testület  támogatását  a 
kinevezéséhez.

Dr. Óvári László képviselő megkérdezi a százados úrtól, hogy van- e előzetes elképzelése a 
KRESZ szabályainak betartatására és a gyorshajtók megfékezésére vonatkozóan? Korábban 
megkérte a polgármester urat, hogy érdeklődjön utána, hogy nincs-e arra lehetőség, hogy az 
önkormányzat anyagi hozzájárulása révén kapjon az Enyingi Rendőrőrs egy traffipaxot.       

Angyal Gábor r.  százados elmondja,  hogy a kérdéssel kapcsolatban konkrét választ még 
nem  tud  adni,  mert  pillanatnyilag  nem  ismeri  a  Székesfehérvári  Rendőrkapitányság 
szervezeti  felépítését.  Elmondja,  hogy  a  Balatonalmádi  Rendőrkapitányságnál  vizsgával 
rendelkező kollégák végezték el a traffipax- al  járó feladatokat. Véleménye szerint az anyagi 
hozzájárulás csak alapítványon keresztül megoldható, de e tekintetben sem rendelkezik még 
információval, hogy az Enyingi Rendőrőrs tekintetében milyen lehetőségek vannak. Ezekre 
és az egyéb felmerülő kérdésekre februárban szeretne választ adni. Amit minden esetben 
fontosnak  tart,  az  a  folyamatos  közterületi  rendőri  jelenlét,  aminek  következtében 
csökkenteni lehet a közlekedési szabálytalanságokat is.

Tóth Dezső polgármester ígéri, hogy a Polgármesteri Hivatal és személy szerint ő maga is 
minden szükséges segítséget és helyzetelemzést meg fog adni a százados úr számára, hogy 
az  önkormányzat  és  a  rendőrség  közötti  együttműködés  sikeres  legyen.  Megköszöni  a 
bemutatkozást és a részvételt, majd rövid szünetet rendel el, amíg a vendégeket kikíséri.

15.14 perctől 15.15 percig szünet. Angyal Gábor r. százados, Csány Péter és Tánczos László mb. őrsparancsnok 
elhagyják az üléstermet.

Tóth Dezső polgármester – kérdés, hozzászólás nem lévén – kéri, hogy aki azzal egyetért, 
hogy  támogassák  Angyal  Gábor  r.  százados  kinevezését  az  Enyingi  Rendőrőrs 
őrsparancsnokának, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 13 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
406/2007 (XI.28.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  támogatja  Angyal  Gábor  r.  százados 
kinevezését az Enyingi Rendőrőrs őrsparancsnokának.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester
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1.2 Beszámoló a két ülés között történtekről

Tóth Dezső polgármester ismerteti a két ülés közötti időszakban történtekről szóló, melléklet 
szerinti  beszámolóját,  valamint Barna Nóra tanár lakáscsere ajánlatra vonatkozó elutasító 
levelét,  Jankovce  lengyel  városnak,  testvérvárosi  kapcsolatra  vonatkozó  okirat  szövegét. 
Felolvassa  Tilhof  László,  az  Enyingi  Mentőállomás  vezetőjének,  valamint  Bagi  Imréné,  a 
Barátság Nyugdíjas Klub vezetőjének köszönő levelét.

A Képviselő-testület a tájékoztatást szavazás nélkül tudomásul vette.

1.3 Az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  az  előterjesztést,  a  Pénzügyi  Bizottság  kapcsolódó 
véleményét és a rendelet-tervezetet. Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a rendelet 
módosító javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül  Enying 
Város  Önkormányzatának  2007.  évi  költségvetésről  szóló  19/2007.  (VI.  29.) 
számú rendeletének módosításáról, jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan mellékletét képező 
27/2007. (XI. 30.) számú rendeletet alkotja.

1.4 Az önkormányzat 2007. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  az  előterjesztést,  a  Pénzügyi  Bizottság  kapcsolódó 
véleményét  és  a  határozati  javaslatot.  Kérdés,  hozzászólás  nem  lévén  kéri,  hogy  aki  a 
határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
407/2007 (XI.28.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  2007.  évi  költségvetés  III.  negyedévi 
teljesítéséről szóló beszámolót jelen határozat elválaszthatatlan 
részét  képező  1.  és  2.  számú melléklet  szerinti  formában  és 
tartalommal

1.011.549 eFt bevétellel és

949.535 eFt kiadással

hagyja jóvá.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester
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1.5 Az önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciójáról

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  az  előterjesztést,  és  a  Pénzügyi  Bizottság  módosító 
javaslatait.

Dr. Miljánovits György képviselő elmondja, hogy ő szigorúbb költségvetést szeretne jövőre, 
mint az idei évben volt, de véleménye szerint ez nem mond ellent annak, hogy a jutalmat 
betervezzék. A 19 fős bentlakásos szociális intézmény kapcsán elmondja, hogy véleménye 
szerint  a  betervezett  összeg nem lesz elegendő az intézmény működtetéséhez,  ezért  nem 
fogja támogatni a koncepciót.

Buza  Lajos képviselő  elmondja,  hogy  a  jutalom  betervezése  rontja  a  költségvetést,  nem 
javítja.  Kéri,  hogy amennyiben képviselőtársa nem látja a koncepcióban a takarékosságot, 
akkor tegyen javaslatokat a költségvetés javítására.

Dr. Miljánovits György képviselő elmondja, hogy nem érez ellentmondást a költségvetés 
szigorítása és a jutalom betervezése között, mivel a jutalom csak adható, nem biztos, hogy ki 
is lesz fizetve, véleménye szerint ezzel nem fogják a költségvetést felborítani. Fontosabbnak 
tartja,  hogy  a  szociális  intézményre  vonatkozóan  számítások  történjenek,  hogy  milyen 
költségek  mellet  lesz  az  intézmény  működése  kifizetődő.  Szerinte  az  új  intézmény 
színvonala  magasabb,  több  szolgáltatást  fog  nyújtani,  ezért  véleménye  szerint  magasabb 
összeget kellene megállapítani a belépők számára.

Gebula Béla Ákos képviselő a jutalom kapcsán elmondja, hogy véleménye szerint az egyes 
intézmények  a  saját  költségvetésükön  belül  tervezzék  be  a  jutalom  összegét.  A  dologi 
kiadások tervezésével kapcsolatban javasolja, hogy külön módszer alapján történjen meg a 
gáz, a villany és a víz tekintetében a tervezés. Javasolja, hogy a gáz tekintetében a 2004-05-06-
os  bázisév  alapján,  a  villany  és  a  víz  tekintetében pedig  a  2005-06-07-es  bázisév  alapján 
történjen meg a számítás.

Szörfi István jegyző elmondja, hogy a jutalom tervezése Gebula Béla Ákos képviselő által 
megfogalmazott módon szerepelt a költségvetési koncepcióban, amelyet azonban a Pénzügyi 
Bizottság elutasított.

Buza Lajos képviselő elmondja, hogy az összes közintézménynél van mód és lehetőség arra 
– sőt törvény írja elő – hogy jutalmazást alkalmazzanak, ezért erre vonatkozóan a képviselő-
testületnek nem kell terveznie. A dologi kiadások tekintetében nem ért egyet Gebula Béla 
Ákos képviselő javaslatával, mivel már a 2007. évi költségvetés tervezésekor, a javasolt elv 
alapján terveztek, az előző 3 év bázisadatai alapján. Ezért javasolta a bizottság, hogy jelenleg 
csak a 2006. év tényadatai alapján számoljanak.

Szörfi  István jegyző megkérdezi  Buza Lajos  képviselőt,  hogy a jutalmat milyen törvényi 
előírás alapján kell kötelezően betervezni az intézmények költségvetésébe?

Buza  Lajos képviselő  elmondja,  hogy a  koncepcióban szerepel,  hogy a  nem közoktatási 
dolgozók tekintetében a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-a 
mértékig kell  teljesítményösztönzési  keretet  tervezni,  a  közoktatási  intézmények esetében 
pedig,  a  kiemelt  munkavégzésért  járó  kereset-kiegészítésre  5.250,-Ft/hó  összeget  kell 
tervezni.  Furcsállja Szörfi  István jegyző kérdését,  mivel pont ez volt  az a tétel,  amelyet a 
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Pénzügyi Bizottság első körben nem szavazott meg, a jegyző úr pedig jelezte törvényességi 
észrevételét. Véleménye szerint a teljesítményösztönzési keret az jutalom.

Szörfi István jegyző elmondja, hogy a teljesítményösztönzés az nem azonos a jutalommal, és 
kötelezően előírt jutalom nem létezik.

Gebula  Béla  Ákos képviselő  kéri,  hogy  a  prémiumot  ne  keverjék  össze  a  jutalommal. 
Elmondja, hogy az idei évben is a nyugállományba vonuló dolgozók számára nem tudta az 
önkormányzat  a  kitüntetéshez  járó  pénzjutalmat  előteremteni,  az  intézményeknek kellett 
azokat finanszíroznia. Kéri, hogy legyen megvizsgálva intézményenként az, hogy kik azok a 
személyek,  akikre  nézve  jutalmat  kell  tervezni,  és  ez  alapján  legyen  a  költségvetésbe  is 
betervezve az összeg.

Buza Lajos képviselő jelzi, hogy a kitüntetéssel járó pénzösszeg, az nem jutalom. Elmondja, 
hogyha a jutalmat az intézmények költségvetésébe betervezik,  akkor az intézményvezető 
joga  lesz,  hogy  azt  felhasználja-e,  vagy  sem,  de  biztos  benne,  hogy  mindegyik 
intézményvezető fel fogja használni.

Szörfi  István jegyző elmondja,  hogy az intézményvezetők akkor tudják csak a jutalomra 
szánt összeget felhasználni, ha a 2008. évi költségvetést elfogadja a képviselő-testület.

Nagy József Ödön képviselő elmondja, hogy örül annak, hogy a közalkalmazottak számára 
az étkezési hozzájárulást  betervezték a koncepcióba.  Véleménye szerint  a jutalmat akár a 
céltartalékban  is  lehet  szerepeltetni,  nem  gondolná  azt,  hogy  az  intézményvezetők  azt 
meggondolatlanul elköltenék.

Dr.  Óvári  László képviselő  elmondja,  hogy  az  új  szociális  intézmény  esetében  készült 
költségvetés, mely szerint a leendő lakók havonta 80 eFt-ot fizetnének, de valószínű, hogy e 
mellett az összeg mellett is az első évben veszteséggel kell számolni. Véleménye szerint a 
költségvetésben kellene tartalékot képezni az intézmény működésére vonatkozóan, mivel a 
jövő évre áremelkedések várhatóak.

Tóth Dezső polgármester egyetért dr. Óvári László képviselővel, hogy a kalkulált 80 eFt-os 
díj, a várható áremelkedések következtében kevés lesz majd. A költségvetési koncepcióban 
éppen azért  szerepeltetnék azt,  hogy az intézmény működtetésére fokozott figyelmet kell 
fordítani.

Gebula Béla Ákos képviselő ragaszkodik javaslatához, miszerint 3 év bázisadatai alapján 
tervezzék a  dologi  kiadásokat,  mivel  véleménye szerint  egy év adatai  alapján nem lehet 
átlagot számítani. Minimum 3 év alapján történő számítást javasol, de akár az 5 év alapján 
való számítást is támogatná.

Závodni Lászlóné pénzügyi vezető elmondja, hogy a költségvetési szervekre a bázis alapú 
költségvetés  a  jellemző,  ami  azt  jelenti,  hogy  az  előző  évben  jelentkező  feladatokat, 
amelyeknek költségkihatása volt, az árváltozásokat figyelembe veszi, és ezek alapján alakítja 
ki  az  előirányzatokat.  Véleménye szerint  abból  csak  káosz  lenne,  ha  2002-től  kezdődően 
adatgyűjtést kellene végeznie a számításhoz.

Nagy József Ödön képviselő véleménye szerint nincs értelme addig több évet alapul venni a 
számításban,  amíg  nincs  egy  kirívó  év.  A  2006.  évi  adatok  alapján  történő  számítást 
támogatja.
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Tóth Dezső polgármester – több hozzászólás nem lévén – kéri, hogy aki Gebula Béla Ákos 
képviselő  módosító  javaslatával  egyetért,  miszerint  a  gáz  tekintetében  a  2004-05-06-os 
bázisév alapján, a villany és a víz tekintetében pedig a 2005-06-07-es bázisév alapján történjen 
meg a számítás, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal, 3 tartózkodással a javaslatot nem fogadta  
el. 

Tóth  Dezső polgármester  kéri,  hogy  aki  a  Pénzügyi  Bizottság  első  pont  alatt  szereplő 
módosító javaslatával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
408/2007 (XI.28.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  2008.  évi  költségvetési  koncepcióban  az 
alábbi módosítást szerepelteti:

„A  Településfejlesztési  Bizottság,  a  hatáskörébe  adott 
díjbevételek  2008.  évi  mértékéről,  valamint  a  bizottság  által 
javasolt fejlesztésekről 2007. december 15-ig döntsön.”

Tóth Dezső polgármester kéri, hogy aki a Pénzügyi Bizottság második pont alatt szereplő 
módosító javaslatával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal,  1 ellenszavazattal,  2 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
409/2007 (XI.28.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  2008.  évi  költségvetési  koncepcióban  az 
alábbi módosítást szerepelteti:

„A  Településfejlesztési  Bizottság,  a  fejlesztési  bevételek 
tekintetében,  a  2008.  évben  értékesíteni  javasolt  ingatlanok 
körét és értékét, 2007. december 15-ig határozza meg.”

Tóth Dezső polgármester kéri, hogy aki a Pénzügyi Bizottság harmadik pont alatt szereplő 
módosító javaslatával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület  5  igen szavazattal,  7  ellenszavazattal,  1  tartózkodással  az  alábbi  határozatot  
hozta:
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Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
410/2007 (XI.28.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  2008.  évi  költségvetési  koncepcióban  a 
Pénzügyi Bizottság alábbi módosító javaslatát szerepelteti:

„Jutalom a 2008. évben nem tervezhető.”

Tóth Dezső polgármester elmondja, hogy tehát a 2008-as évben a jutalom tervezhető, mivel a 
képviselő-testület a Pénzügyi Bizottság javaslatát nem fogadta el. Kéri, hogy aki a Pénzügyi 
Bizottság  negyedik  pont  alatt  szereplő  módosító  javaslatával  egyetért,  kézfeltartással 
szavazzon.

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
411/2007 (XI.28.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  2008.  évi  költségvetési  koncepcióban  az 
alábbi módosítást szerepelteti:

„A dologi kiadások tervezése kétféle számítási módszer alapján 
történjen. Az egyik számítási módszer a 2006. évi tényadatok és 
a  2007.  évi  KSH  által  várható  infláció  figyelembevételén 
alapuljon.
A  dologi  kiadások  másik  tervezési  módszere  a  2007.  III. 
negyedéves teljesítési adatok alapján, a várható 4,5 %-os 2008. 
évi infláció figyelembevételén alapuljon.”

Tóth Dezső polgármester  kéri,  hogy aki  a  Pénzügyi  Bizottság ötödik pont alatt  szereplő 
módosító javaslatával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 13 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
412/2007 (XI.28.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  2008.  évi  költségvetési  koncepcióban  az 
alábbi módosítást szerepelteti:

„Az  előre  nem  látható  kiadásokra  3  millió  Ft  általános 
tartalékot kell képezni.”

Tóth Dezső polgármester kéri, hogy aki a Pénzügyi Bizottság hatodik pont alatt szereplő 
módosító javaslatával egyetért, kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
413/2007 (XI.28.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  2008.  évi  költségvetési  koncepcióban  az 
alábbi módosítást szerepelteti:

„A  költségvetés  tartalmazza  a  19  fős  bentlakásos  szociális 
intézmény 2008. január 1-től számított működtetését.”

Tóth  Dezső polgármester  kéri,  hogy  aki  a  teljes,  módosított  2008.  évi  költségvetési 
koncepcióval egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
414/2007 (XI.28.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a 2008. évi költségvetésről szóló koncepciót, a 
megszavazott  módosításokkal  együtt,  jelen  határozat 
elválaszthatatlan melléklete szerint fogadja el.

Határidő: folyamatos
Felelős: Szörfi István jegyző

  
1.6 A védőnői szolgálat kérelme

Tóth Dezső polgármester ismerteti az előterjesztést.

Nagy  József  Ödön képviselő  elmondja,  hogy  a  Tourinform  irodában  tudomása  szerint 
legalább két személyi  számítógép volt,  teljes  konfigurációval  együtt,  melyeket véleménye 
szerint a védőnőknek átadhatnak.

Tóth Dezső polgármester  elmondja,  hogy  a  Tourinform  iroda  megszűnését  követően  az 
iroda eszközeit a Művelődési Ház vezetője vette át, de mivel az ülésen az intézményvezető 
nincsen jelen, így sajnos nem tudják megkérdezni a gépek sorsát illetően.

Dr.  Óvári  László képviselő  elmondja,  hogy  a  védőnők  számára  az  internetes 
adatszolgáltatást  a  Megyei  Egészségpénztár  írta  elő,  véleménye  szerint  az 
adatszolgáltatáshoz szükséges számítógépet is finanszírozza a Pénztár.

Buza  Lajos képviselő  elmondja,  hogy  tudomása  szerint  a  Tourinform  irodában  lévő 
számítógépek a Művelődési Házba lettek átszállítva. Elmondja, hogy beszélt a védőnőkkel, 
és a védőnők elmondták, hogy munkájuk során olyan adminisztrációs tevékenységet is el 
kell végezniük, amelyek nem az irodához köti őket, ezért ajánlotta a laptopok beszerzését, 
mert azok hordozhatóak, és véleménye szerint olcsóbbak is, mint egy asztali számítógép.
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Gebula  Béla  Ákos képviselő  javasolja,  hogy  vegyék  le  a  napirendről  a  kérelem 
megtárgyalását, mivel nem áll rendelkezésre elegendő információ ahhoz, hogy jól döntsenek 
a  kérdést  illetően.  Elmondja,  hogy a  következő  héten  ülésezik  a  Pénzügyi  Bizottság,  ott 
újratárgyalhatják a kérelmet és a december 12-i képviselő-testületi ülésen már megfontoltan 
dönthetnek.

Nagy József Ödön képviselő megkérdezi,  hogy a védőnők rendelőjében van-e egyáltalán 
internetes csatlakozási lehetőség? Amennyiben nincsen, azt is ki kell alakítani.

Dr. Miljánovits György képviselő elmondja, hogy az internetes csatlakozás 8.000,- Ft cégek 
részére, majd havi 8.000,- Ft az előfizetési díj.

Závodni Lászlóné pénzügyi vezető egyetért a javaslattal, de kéri, hogy a végleges döntésig a 
Tourinform iroda egyik gépére hadd telepíthessék a védőnők számára a programot, hogy 
addig, amíg saját gépük nem lesz, tanulhassák a program használatát.

Tóth Dezső polgármester kéri, hogy aki Gebula Béla Ákos képviselő javaslatával egyetért, 
hogy a kérelem megtárgyalását vegyék le a napirendről, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással a védőnői szolgálat  
kérelmét levette a napirendről.

   
1.7 Gömbös Bt. vállalkozói szerződése

Tóth Dezső polgármester ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot.

Buza  Lajos képviselő  örül,  hogy előrelépés  történik  a  szennyvízcsatorna  kérdésében,  de 
javasolja, hogy amennyiben a szennyvíz pályázat során nem nyer az önkormányzat, akkor 
szüntessék  meg  a  Venturi  Kft-vel  a  kapcsolatot.  Elmondja,  hogy  információi  szerint  59 
település  adta  már  be  a  pályázatát,  amiből  25-öt  fognak  támogatni,  de  Enying  Város 
pályázata még nincsen beadva.

Gebula  Béla  Ákos képviselő  elmondja,  hogy  a  Venturi  Kft-vel  2003-ban  megkötött 
szerződés,  szakemberek  véleménye  szerint  az  önkormányzatra  nézve  igen  hátrányos. 
Egyetért Buza Lajos képviselő véleményével, hogy amennyiben nem nyer a város a pályázat 
során, akkor már másod körben nem nyer, aminek oka van. Hiába birtokolja a Venturi Kft. a 
csatornalétesítési  jogokat  a  városra  nézve  még 25  évig,  ha  nem tesznek  meg  mindent  a 
megvalósítást illetően, akkor az önkormányzatnak lépnie kell.

Nagy József Ödön képviselő javasolja, hogy mivel kérdések merültek fel, vizsgálják meg a 
Venturi  Kft-vel  megkötött  szerződést,  hogy  mi  az  önkormányzat  feladata,  és  mi  a  Kft. 
feladata.  Elmondja,  hogy  képviselő-testületi  határozat  született  arra  vonatkozóan,  hogy 
bízzák meg a K + F Kft.  a pályázat megírásával.  Az,  hogy egy pályázat,  határidőn belül 
hányadikként érkezik be a kiíróhoz, nem jelent semmit az elbírálás során, véleménye szerint 
elsősorban lobbizni kellene a megvalósulás érdekében.

Buza Lajos képviselő kéri Nagy József Ödön képviselőt, hogy ne tájékoztassa félre a város 
lakosságát. Elmondja, hogy az előző képviselő-testületi ülésen módosították a Venturi Kft-
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vel  kötött  szerződést  annak  érdekében,  hogy  a  K  +  F  Kft.  pályázatíró  céggel  az 
önkormányzat szerződést tudjon kötni. 

Gebula Béla Ákos képviselő elmondja, hogy a 2003-ban megkötött szerződés, minden jogot 
átadott a Venturi Kft. számára a közbeszerzés és az ahhoz fűződő feladatokkal kapcsolatban. 
A pályázat leadási határideje október 25-e volt, 59 pályázat beérkezett, de Enying pályázata a 
mai  napig  nincsen  leadva.  Elmondja,  hogy  Bíró  Attila  képviselő  társával  megpróbáltak 
lobbizni  a  pályázat  érdekében,  de  nem  sikerült,  mert  azt  a  tájékoztatást  kapták,  hogy  a 
Venturi Kft. olyan jogokkal rendelkezik, hogy bárkit kizárhat a csatorna-beruházás ügyeiből. 
Elmondja  még,  hogy  a  szerződésmódosítás  azért  született  meg,  mert  az  ide  vonatkozó 
jogszabály változott, és a Venturi Kft. a pályázatírás tevékenységét már nem végezhette el.     

Nagy József Ödön képviselő pontosításul elmondja, hogy a pályázat nyitási dátuma volt az 
október 25-e, nem a zárási dátum.

Gebula Béla Ákos képviselő elmondja, hogy való igaz, hogy a nyitási dátum volt az október 
25-e,  de véleménye szerint  sorrendiséget  akkor is  szoktak tartani  az elbírálásnál,  és  nem 
igazán szeretik, ha az utolsó pillanatban nyújtják be a pályázatot. 

Nagy  József  Ödön képviselő  egyetért  abban,  hogy  nem  sürgős  a  Gömbös  Bt-vel  a 
vállalkozási szerződést megkötni, ráérnek akkor, ha a pályázatot már elbírálták.

Závodni Lászlóné pénzügyi vezető kéri, hogy előirányzatot rendeljen a képviselő-testület a 
feladathoz.

Gebula Béla Ákos képviselő jelzi,  hogy Buza Lajos képviselőnek volt  még egy javaslata, 
hogy amennyiben az önkormányzat nem nyer a pályázaton, a Venturi Kft-vel bontsák fel a 
szerződést.
 
Tóth  Dezső polgármester  jelzi,  hogy  ennek  a  javaslatnak  a  megvitatása  jelenleg  nem 
napirendi pont, a Gömbös Bt. vállalkozási szerződésére vonatkozó határozati javaslatról kell 
jelen pillanatban szavazni.

Nagy  József  Ödön képviselő  javasolja,  hogy  egészítsék  ki  a  határozatot  azzal,  hogy  a 
„határidő: a pályázat elbírálását követően”, illetve a feladat fedezete a 2008. évi költségvetés.

Szörfi István jegyző összefoglalja a módosító javaslatot, mely szerint a határozat kiegészül 
azzal, hogy „Amennyiben az önkormányzat a pályázaton nyer, úgy felhatalmazza a polgármestert a  
vállalkozási szerződés aláírására.”, illetve a fedezet a 2008. évi költségvetés.

Buza Lajos képviselő jelzi, hogy annyiban pontosítaná a javaslatát, hogy amennyiben az első 
fordulón túljut a pályázat, akkor történjen meg a szerződés aláírása.

Tóth Dezső polgármester – több hozzászólás, kérdés nem lévén – kéri, hogy aki Buza Lajos 
képviselő módosító javaslatával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 13 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
415/2007 (XI.28.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Gömbös  Gazdasági  Szolgáltató  Bt. 
vállalkozási  szerződésére  vonatkozó  határozati  javaslatot  az 
alábbiakkal módosítja:

„Amennyiben  Enying  Város  szennyvízcsatorna  létesítésével 
kapcsolatos  pályázata  az  elbírálás  során  az  első  fordulón 
sikeresen  túljut,  úgy  felhatalmazza  a  polgármestert  a 
vállalkozási  szerződés  aláírására.  A  megbízási  díj  fedezete  a 
2008. évi költségvetés.”

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

A Képviselő-testület 13 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
416/2007 (XI.28.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Gömbös  Gazdasági  Szolgáltató  Bt.  (8000 
Székesfehérvár, Orsovai u. 6. szám alatti székhelyű, képviseli: 
Gömbös  Józsefné  üzletvezető)  szennyvíz-víziközmű  társulat 
alakításával  kapcsolatos  szakértői  tevékenység  ellátására 
irányuló vállalkozási szerződéstervezetét elfogadja.

Amennyiben  Enying  Város  szennyvízcsatorna  létesítésével 
kapcsolatos  pályázata  az  elbírálás  során  az  első  fordulón 
sikeresen  túljut,  úgy  felhatalmazza  a  polgármestert  a 
vállalkozási  szerződés  aláírására.  A  megbízási  díj  fedezete  a 
2008. évi költségvetés.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester

Tóth Dezső polgármester 10 perc szünetet rendel el.

16.10 perctől 16.22 percig szünet.

2. Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevétele

Tóth Dezső polgármester átadja a szót Szörfi István jegyzőnek.

Szörfi  István jegyző  elmondja,  hogy  három  témában  jelezte  a  Közigazgatási  Hivatal  a 
törvényességi  észrevételét.  Az  első  észrevétel  a  költségvetési  rendeletre  vonatkozik,  a 
Közigazgatási  Hivatal  az  intézmények  költségvetését,  valamint  létszámát  külön-külön 
felsorolva szeretné látni. Ismerteti az erre vonatkozó határozati javaslatot.
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Tóth Dezső polgármester  –  hozzászólás,  kérdés nem lévén – kéri,  hogy aki  a  határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
417/2007 (XI.28.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy a Közép-dunántúli  Regionális Közigazgatási 
Hivatal  02/776/2007.  ügyszámú  levelében  foglalt  –  a 
költségvetési  rendeletre  vonatkozó  –  törvényességi 
észrevételeket elfogadja.

Felkéri  a  Polgármesteri  Hivatalt,  hogy  Enying  Város 
Önkormányzatának  költségvetéséről  szóló  7/2007.  (III.5.) 
számú rendeletét a törvényességi észrevételekben foglaltaknak 
megfelelően  javítsa  ki,  és  terjessze  a  következő  ülésen  a 
Képviselő-testület elé.

Határidő: 2007. december 12.
Felelős: Tóth Dezső polgármester

Szörfi István jegyző (szó szerint): A következő törvényességi észrevétel az alpolgármester 
tiszteletdíjával kapcsolatban. Ez ügyben több próbálkozást is tettem, ahogy a Közigazgatási 
Hivatala vezetője is írja a levélben. Szeptemberben a képviselő-testület nem vette napirendre, 
októberben a Pénzügyi Bizottsági ülésen pedig dr. Óvári László többek közt az alábbiakat 
mondta:  „Az pedig, hogy a jegyző úr kivel beszélget telefonon a Közigazgatási Hivatalnál, engem 
nem nagyon érdekel, lehet, hogy épp a portással sikerült neki beszélni.” Úgy gondolom, hogy dr. 
Gelencsér  Józsefnek  nem  a  portást  hívják  a  Közigazgatási  Hivatalban,  hanem  a  Hivatal 
vezetőjét, majd a továbbiak is elhangzottak:  „Mert a jelenlegi törvényi rendelkezések szerint a  
költségtérítés sem jár az alpolgármesternek, amit megszavazunk…” stb. Ezzel szemben, ahogy én 
akkor jeleztem, a Közigazgatási Hivatal is írásban megküldte a törvényességi észrevételét az 
alpolgármester  tiszteletdíjával  kapcsolatban,  még  pedig  a  következőképp.  Ezzel 
kapcsolatban van-e még valakinek valamilyen észrevétele, kérdése?

Dr.  Óvári  László képviselő  (szó  szerint):  A  társadalmi  megbízatású  alpolgármester 
tiszteletdíja  legkisebb  összegének  meghatározását  az  1994.  évi  LXIV.  törvény  4.  §-a 
szabályozta.  Éleslátás  és  nagy-nagy  szorgalomra  utal,  hogyha  a  Közigazgatási  Hivatal 
dolgozója 3 év alatt már eljutott odáig, hogy ezeket a megállapításokat tegye, miket írásban 
megküldött a testületnek. Így reményem van arra is, hogy ha ilyen szorgalommal dolgozik 
az illető, akkor a 2000-ben, 2002-ben történt törvénysértéseket is nyilván néhány év múlva 
majd esetleg szóvá teszi. De komolyra véve a szót. A társadalmi megbízatású polgármester 
tiszteletdíját úgy kell megállapítani, hogy az ne érje el, az alpolgármester tiszteletdíját úgy 
kell megállapítani, hogy az ne érje el a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját. 
Ugye 4,5-ös szorzóval számolva ez pontosan 165 eFt lenne, tehát ezt az összeget nem érheti 
el.  A testület 130 valahány ezer Ft-ban állapította meg az alpolgármester úr tiszteletdíját, 
amiben  még  az  is  benne  volt,  hogy  az  alpolgármester  úr  is  azt  kérte,  hogy  az  előző 
alpolgármester tiszteletdíját,  összegét  szeretné elfogadni.  Most amennyiben igaza volna a 
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Közigazgatási  Hivatal  dolgozójának,  akkor  természetszerűleg  ugye 3  évre  visszamenőleg 
kifizethetnénk  az  előző  alpolgármesternek  is  az  emelt  tiszteletdíját.  Én  nekem  az  a 
javaslatom, hogy ha egyetért  vele  a  képviselő-testület,  akkor ne  változtassunk az  eredeti 
elképzelésünkön. Ezek után joga van természetesen a Közigazgatási Hivatalnak bírósághoz 
fordulni, hogyha nem ért egyet a mi véleményünkkel.

Nagy József Ödön képviselő jelzi dr. Óvári László képviselő számára, hogy az, hogy melyik 
törvény rendelkezik az alpolgármester tiszteletdíjáról,  és az mikor módosult,  annak utána 
kellene  néznie.  Elmondja,  hogy  a  törvény  tavaly  októberében  módosult,  ő,  mint  előző 
alpolgármester nem a jelenleg hatályos rendelkezés szerint kapta a tiszteletdíját. Elmondja 
még,  hogy  az  SzMSz  tárgyalásakor  kérte,  hogy  szerepeljen  a  szabályzatban  az 
alpolgármester  tiszteletdíjára  vonatkozó  rendelkezés,  de  akkor  nem  szavazták  meg  a 
javaslatát,  ennek  is  következménye  a  most  kialakult  vita.  Elfogadja  a  törvényességi 
észrevételt.

Szörfi István jegyző megkérdezi dr. Óvári László képviselőtől, hogy módosító javaslat volt-e 
az előző hozzászólása?

Dr. Óvári László képviselő jelzi, hogy csak a véleményét mondta el.

Szörfi István jegyző ismerteti a határozati javaslatot.

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

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 6 tartózkodással a javaslatot nem fogadta  
el.  

Szörfi István jegyző jelzi, hogy nagy valószínűséggel a Közigazgatási Hivatal bírósághoz fog 
fordulni. Ilyen ügyben nyert már pert a Hivatal.

Gebula Béla Ákos képviselő kéri a jelenlevőket, hogy ne történjenek bekiabálások az ülés 
során, hanem mindenki kérjen szót.

Szörfi István jegyző elmondja, hogy a harmadik törvényességi észrevétel a Török Bálint Ált. 
Iskola  névváltoztatására,  alapító  okiratának  módosítására  vonatkozik,  mely  szerint  a 
névváltoztatás  előtt  nem  lett  megkérdezve  a  különböző  szervek  véleménye.  Ismerteti  a 
határozati javaslatot.

Mohai  Istvánné képviselő  kéri,  hogy  a  határozat  második  bekezdését  hagyják  el  a 
határozatból,  mivel  a  szükséges  véleményeket  azóta  beszerezte,  véleménye  szerint  nincs 
szükség ilyen erőteljes jellegű felszólításra.

Gebula Béla Ákos képviselő egyetért Mohai Istvánné módosító javaslatával, és szintén kéri, 
hogy a második bekezdést vegyék ki a határozatból.

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

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:
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Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
418/2007 (XI.28.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  314/2007.  (VIII.29.)  számú  határozatra 
vonatkozó  törvényességi  észrevételt  elfogadó  határozati 
javaslatban nem szerepelteti a második bekezdést.

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

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
419/2007 (XI.28.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy a Közép-dunántúli  Regionális Közigazgatási 
Hivatal 02/776/2007. ügyszámú levelében foglalt – a 314/2007. 
(VIII.29.)  számú  határozattal  kapcsolatos  –  törvényességi 
észrevételt elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester

3. Jegyzői előterjesztések
3.1 Törvényességi észrevétel a 386/2007. (X.30.) számú határozattal kapcsolatban
 
Szörfi István jegyző 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 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
420/2007 (XI.28.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  386/2007.  (X.31.)  számú  határozatát 
visszavonja.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester
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4. Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előterjesztései
4.1 Dr. Bertalan Péter kérelme üzemorvosi feladatok ellátása ügyében

Tóth  Dezső polgármester  átadja  a  szót  Bíró  Attila  képviselőnek,  a  Településfejlesztési 
Bizottság elnökének.

Bíró Attila képviselő ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot.

Dr. Óvári László  képviselő elmondja, hogy elolvasta dr. Bertalan Péter kérelmét, melyben 
leírja,  hogy  családorvosi  és  üzemorvosi  feladatokat  is  ellát.  Tudomása  szerint  egy 
családorvos  számára  heti  40  óra  munkaóra  kötelező.  Aggodalmát  fejezi  ki  azzal 
kapcsolatban,  hogy  a  doktor  úr  családorvosi  teendői  mellett,  hogy  lesz  képes  ellátni  az 
üzemorvosi feladatokat is.

Dr.  Miljánovits  György képviselő  elmondja,  hogy  a  doktor  vállalkozóként  látná  el  a 
feladatot, egy vállalkozónak pedig korlátlan a munkaideje.

Dr. Lelkes Ákos alpolgármester elmondja, hogy jelen esetben egy bérleti jogviszonyról van 
szó, az, hogy milyen módon látja el a munkáját a doktor úr, ahhoz semmi köze nem lesz az 
önkormányzatnak.

Szörfi István jegyző megkérdezi, hogy a 8.000,- Ft tartalmazza-e a rezsi költséget?

Gebula Béla Ákos képviselő elmondja, hogy emlékezete szerint a 8.000,- Ft nettó összeg, 
rezsi költség nélkül.

Dr. Miljánovits György képviselő javasolja, hogy olyan napot ajánljanak fel a doktor úrnak 
tevékenysége végzéséhez, amely napon már eleve folyik rendelés az épületben, és a rendelő 
fel van fűtve.

Dr.  Lelkes  Ákos alpolgármester  elmondja,  hogy  a  Településfejlesztési  Bizottsági  ülésen 
hosszasan tárgyaltak a kérdésről, és ott a jelenlévő doktor úr elmondta, hogy 8.000,- Ft-nál 
többet nem tud adni bérleti díjként, mert akkor nem térül meg számára a költsége. A napot 
pedig egyeztetés után jelölték ki, hogy senki más munkáját ne zavarja. 

Botos Sándor képviselő elmondja, hogy a bizottsági ülésen először 10 eFt hangzott el, de a 
doktor úr jelezte, hogy számára a 8.000,- Ft a reális. Emellett felajánlotta, hogy esetlegesen 
majd enyingi vállalkozók számára is elvégzi az üzemorvosi szolgáltatást.

Dr. Miljánovits György képviselő elmondja, hogy ha a bizottsági ülésen nem hangzottak el 
fontos szempontok, akkor azt igenis a testületi ülésen kell megtárgyalnia a képviselőknek. 
Véleménye szerint, ha hétfőn este egy órára fel kell fűteni egy rendelőt, az nem olcsó, nem 
valószínű,  hogy 2.000,-  Ft  fedezi.  Elmondja,  hogy kedden és  csütörtökön van rendelés  a 
balatonbozsoki  rendelőben,  fel  kellene  ajánlani  a  doktor  úrnak,  hogy azokon a  napokon 
rendeljen ő is, a rendelő akkor már eleve fűtött lesz.

Gebula  Béla  Ákos képviselő  elmondja,  hogy  az  előző  eset  kapcsán  törvényességi 
észrevételét jelezte a Közigazgatási Hivatal, hogy a Településfejlesztési Bizottság bérbeadási 
jogkörét elvette a testület. Megkérdezi, hogy jelen esetben nem ugyanaz-e a helyzet?
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Szörfi István jegyző jelzi, hogy nem ugyanaz a helyzet, mert jelen esetben egy használatban 
lévő helyiségről van szó.

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

A Képviselő-testület  9  igen szavazattal,  3  ellenszavazattal,  1  tartózkodással  az  alábbi  határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
421/2007 (XI.28.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  az  Enying  86/2  hrsz-on  nyilvántartott,  a 
valóságban  Enying-Balatonbozsok,  Fő  u.  63.  szám  alatti, 
rendelőintézet helyiség vonatkozásában bérleti szerződést köt a 
Bertalan  Egészségügyi  Szolgáltató  Bt-vel  (képviseli:  dr. 
Bertalan  Péter,  8154,  Polgárdi,  Fáy  A.  ltp.  13/2.  szám  alatti 
székhelyű).  Bérlő 2008.  január 1.  napjától 2008.  december 31. 
napjáig,  hétfői  napokon  16-17  óráig  jogosult  a  bérleményt 
üzemorvosi feladatok ellátására használni. A bérlemény bérleti 
díja 8.000,- Ft/hó. 
A  bérleti  szerződés  elkészítésére  felkéri  a  Polgármesteri 
Hivatalt, a szerződés aláírására felhatalmazza a Polgármestert.

Határidő: 2007. december 31.
Felelős: Tóth Dezső polgármester

 
4.2 Az  Euromusic  Kft.  kérelme  a  belmajori  I.  istálló  bérlemény  jókarba-helyezése, 

valamint a helyiségbérlet tárgyában

Bíró Attila képviselő ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot.

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

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
422/2007 (XI.28.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a belmajori I. istálló bérlemény tetőfelújítására 
az Euromusic  Kft.  által  fordítandó 1,494 millió Ft beruházási 
költségből  1.000.000,-  Ft-ot  a  bérleti  díjba  beszámíthatja  az 
épület bérleti díjának 50%-a erejéig.
 
Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester 
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4.3 Tornatermi sportpadló-burkolat  felújítása tárgyban benyújtott  vállalkozói  ajánlatok 
megvitatása

Bíró Attila képviselő ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot.

Dr. Óvári László képviselő elmondja, hogy az előző Településfejlesztési Bizottsági ülésen 
nem volt  jelen,  és  úgy tudja  legutóbb még arról  volt  szó,  hogy garanciában végzik el  a 
burkolat felújítását.

Gebula Béla Ákos képviselő elmondja, hogy sajnos a garancia erre a tételre nem érvényes. 
Javasolja, hogy a határozatban szerepeljen, hogy a kifizetés a 2008. évi költségvetés terhére 
történik meg, de a kivitelezés még az idei évben, a téli szünet ideje alatt.

Szörfi István jegyző elmondja, hogy nem szükséges a határozatban ezt megjelölni, hiszen a 
szerződést december közepén kötik meg, a téli szünetben elvégzik a munkákat, és a kifizetés 
mindenképp átcsúszik 2008. januárjára. 

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

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
423/2007 (XI.28.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a Török Bálint Általános és Művészeti Iskola 
tornatermének  padlóburkolatának  felújítási  munkáival 
megbízza a Percent Ker. és Szolg. Kft-t (8000 Székesfehérvár, 
Seregélyesi u. 108.) bruttó 2.245.368,- Ft vállalási díjért.
A munka bekerülési költségét a 2008. évi költségvetésben kell 
szerepelteti.
Felhatalmazza  a  polgármestert  a  vállalkozási  szerződés 
aláírására.

Határidő: 2007. december 15.
Felelős: Tóth Dezső polgármester 
 

4.4 A  64.  számú  főút  és  a  6401.jelű  összekötőút  jelzőlámpás  csomópontja  bekerülési 
költségének meghatározására irányuló vállalkozói ajánlat megvitatása

Bíró Attila képviselő ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot.

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

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot  
hozta:
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Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
424/2007 (XI.28.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  64.  számú  főút  és  6401.  jelű  összekötőút 
jelzőlámpás  csomópontjának  megvalósításához  rendelt  saját 
erő  összegét,  a  2008.  évi  költségvetésben,  az  önkormányzat 
gazdasági helyzete miatt nem kívánja szerepeltetni.
 
Határidő: 2007. december 31.
Felelős: Tóth Dezső polgármester 

 
4.5 A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kérelme az Enying, Kossuth L. u. 38. 

szám alatti Polgári Védelmi Iroda ingyenes használati joga bejegyzése kapcsán

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

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

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
425/2007 (XI.28.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Fejér  Megyei  Katasztrófavédelmi 
Igazgatósággal 2004. december 13. napján, az Enying, Kossuth 
u. 38. szám alatt  található,  önkormányzati  tulajdonú helyiség 
ingyenes  használatára  vonatkozó  megállapodás  4.  pontjának 
nem  teljesítése  miatt,  ugyanezen  szerződés  8.  pontjára 
hivatkozással a megállapodást felmondja, egyben igény esetén 
a hasznosítás kérdését kész újratárgyalni. 

Határidő: 2007. december 15.
Felelős: Tóth Dezső polgármester 

Bíró Attila képviselő ismerteti a második határozati javaslatot.

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

A Képviselő-testület 13 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
426/2007 (XI.28.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  218/2005.  (VIII.31.)  számú  határozatát 
továbbra is hatályban tartja.

Határidő: 2007. december 15.
Felelős: Tóth Dezső polgármester 

4.6 Raffael Józsefné, 8130 Enying, Marosi u. 16. szám alatti lakos újabb kérelme összedőlt 
lakóházának újjá építése vonatkozásában

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

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

A Képviselő-testület 13 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
427/2007 (XI.28.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  176/2007.  (IV.25.)  számú  határozatát 
továbbra is hatályban tartja.

Határidő: 2007. december 15.
Felelős: Tóth Dezső polgármester 

Bíró Attila képviselő ismerteti a második határozati javaslatot.

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

A Képviselő-testület 13 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
428/2007 (XI.28.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  felkéri  a  Polgármestert,  hogy  folytasson 
tárgyalást  Raffael  Józsefné  Enying,  Marosi  u.  16.  szám alatti 
lakossal a tulajdonában lévő Marosi u. 14. szám alatti ingatlan 
megvásárlásáról. 
Erre vonatkozó igény esetén segítse Raffael Józsefné szociális 
otthonban történő elhelyezését.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester 
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4.7 Elektronikai hulladékgyűjtési akció településünkön

Bíró Attila képviselő ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot.

Dr.  Óvári  László  képviselő  megjegyzi,  hogy az  előző  nap folyamán adott  le  elektromos 
hulladékot a Tinódi Lantos Sebestyén Református Iskolában, nem tudja, hogy ez a lehetőség 
miért nem lett meghirdetve.

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

A Képviselő-testület 13 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
429/2007 (XI.28.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  elektronikus  hulladékgyűjtési  akciót 
támogatja.
Felkéri  Enying  Város  Szolgáltató  Intézményét  a  gyakorlati 
teendők ellátására.
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóth Dezső polgármester, 

Viplak Tibor EVSZI vezető

4.8 „Malomárok” menti lakók kérelme lakókörnyezetük rendezése érdekében

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 egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
430/2007 (XI.28.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy elviekben támogatja a „Malomárok” melletti 
lakók  kérelmét  az  enyingi  ér  keleti  oldalának  rendezése 
ügyében.
Felkéri  Enying  Város  Szolgáltató  Intézményét,  hogy  sikeres 
közmunkaprogram  esetén  végezze  el  a  szükséges 
munkálatokat.  

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester

Viplak Tibor EVSZI vezető 
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4.9 A Zalka M. utca lakóinak fekvőrendőr létesítése iránti kérelme

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 egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
431/2007 (XI.28.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy felkéri Enying Város Szolgáltató Intézményét, 
a Zalka Máté utcai fekvőrendőr létesítése kapcsán, az érintettek 
körében igényfelmérés elvégzésére.

Határidő: folyamatos
Felelős: Viplak Tibor EVSZI vezető

4.10Máté  Sándor  és  felesége,  8651  Balatonszabadi,  Kossuth  u.  54.  szám alatti  lakosok 
ingatlanukat érintő ajánlata, kérelme

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

Nagy József Ödön képviselő módosító javaslata,  hogy  „az eladási  ajánlatát  nem fogadja el” 
kifejezés helyett, a „nem kívánja megvásárolni” szerepeljen.

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

A Képviselő-testület 13 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
432/2007 (XI.28.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy Máté  Sándor  és  Máté  Sándorné  8651 
Balatonszabadi,  Kossuth u.  54. szám alatti  lakosok ingatlanát 
nem kívánja megvásárolni.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tóth Dezső polgármester

Bíró Attila képviselő ismerteti a második határozati javaslatot.

Nagy  József  Ödön képviselő  jelzi,  hogy  a  következő  testületi  ülésen  kellene  hoznia  a 
képviselő-testületnek egy olyan határozatot, amelyben felhatalmaznák a polgármestert, hogy 
a határozati javaslatban is szereplő hasonló bejegyzési kérelmeket önállóan engedélyezhesse, 
hogy  ne  kelljen  a  testületnek  ezekkel  külön  foglalkozni.  Megkérdezi,  hogy  van-e  erre 
lehetőség?
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Szörfi István jegyző jelzi, hogy erre nincs lehetőség, mivel a képviselő-testület határozta el a 
bejegyzést, így a képviselő-testület jogosult a törlésére is. 

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

A Képviselő-testület 13 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
433/2007 (XI.28.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  Máté  Sándor  és  Máté  Sándorné  8651 
Balatonszabadi, Kossuth u. 54. szám alatti lakosok tulajdonát 
képező Enying 2690/A/5 hrsz-on nyilvántartott, a valóságban 
Enying,  Rákóczi  u.  72.  szám  alatti  társasházi  lakást 
55362/1998.09.30.  számú  bejegyző  határozattal,  43.220,-Ft  és 
járuléka erejéig Enying Város Önkormányzata javára bejegyzett 
jelzálogjog  és  elidegenítési,  terhelési  tilalom  törléséhez 
hozzájárul.

Határidő: 2007. december 15.
Felelős: Tóth Dezső polgármester

4.11Tájékoztatás  a  bizottsági  hatáskörben  hozott  döntésekről,  a  bizottsági  üléseken 
elhangzottakról 

Bíró Attila képviselő  tájékoztatja  a  képviselő-testületet  a  bizottságnak saját  hatáskörében 
hozott döntéseiről. Elmondja, hogy a bizottsági ülésen meghallgatták Gömbös József urat a 
Víziközmű Társulás kapcsán, az ápolóotthon létesítésével kapcsolatban ajánlatot várnak még 
a döntéshez, illetve tájékoztatást kaptak arról, hogy a balatonvilágosi tűzoltóság november 8-
ával  felszámolásra  került.  Elmondja  még,  hogy  a  volt  Okmányiroda  épületére,  és  a 
Szabadság tér 10. szám alatti ingatlanra kiírt versenytárgyalás eredménytelen volt.

A Képviselő-testület a tájékoztatást szavazás nélkül tudomásul vette.  

  
5. Pénzügyi Bizottság előterjesztései
5.1 A Városi Bölcsőde tetőberuházás önrészének átmeneti biztosítása működési hitelből

Tóth  Dezső polgármester  átadja  a  szót  Buza  Lajos  képviselőnek,  a  Pénzügyi  Bizottság 
elnökének.

Buza Lajos képviselő ismerteti a határozati javaslatot és jelzi, hogy módosító javaslata van, 
miszerint a teljes összeget fizessék ki a vállalkozó számára, ne csak az önrészt, a működési 
hitel terhére, hiszen 2 héten belül az önkormányzat meg fogja kapni az állami támogatást.

Szörfi István jegyző jelzi,  hogy ez a megoldás jogilag nem lehetséges, mivel a megkötött 
szerződésben  az  szerepel,  hogy  utólagos  fizetéssel  történik  a  kiegyenlítés.  Ha  ettől 
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eltérnének, akkor az eljárást a versenytárgyaláson nem nyertes vállalkozó megtámadhatná. 
Ezenkívül az önkormányzat nem hitelezhet senki számára.

Gebula Béla Ákos képviselő elmondja, hogy a 60 napos fizetési határidő már átcsúszott 120 
napra, e miatt történt a javaslat,  hogy a vállalkozót kifizessék, és ne kerüljön még jobban 
hátrányos helyzetbe, önhibáján kívül.

Nagy József Ödön képviselő elmondja, hogy amikor kiválasztották a vállalkozót, akkor el 
lett mondva, hogy a kifizetés valószínűleg nem lesz egyszerű, csúszás előfordulhat.

Buza Lajos képviselő elmondja, hogy javaslatát fenntartja. Megjegyzi, hogy más vállalkozók 
esetében soha nem okozott gondot az előleg biztosítása.

Szörfi István jegyző elmondja, hogy meg kell vizsgálni, hogy a másik vállalkozónak milyen 
jellegű volt a szerződése. Ismételten elmondja, hogy nem arról van szó, hogy nem szeretne 
az  önkormányzat  segíteni,  csak  jogilag  nem  lehetséges,  mert  törvénysértő  lenne.  Jelen 
esetben a csúszásért nem az önkormányzat a hibás, nem is a vállalkozó, hanem időközben 
módosítani kellett a szerződést a KDRFÜ-vel. Az önkormányzat a maga részéről mindent 
megtett.

Dr.  Óvári  László képviselő  elmondja,  hogy  minden szerződést  kétoldalú  megegyezéssel 
bármikor módosítani lehet, így véleménye szerint a jogra való hivatkozás csak kifogás. Nem 
látja  az  erőfeszítést  annak  érdekében,  hogy  a  vállalkozót  támogatná  az  önkormányzat. 
Megjegyzi,  hogy  a  vállalkozó  számára  komoly  veszteség,  hogy  késve  kapja  meg  a 
járandóságát.

Szörfi István jegyző elmondja, hogy a kiírás során, a pályázati felhívásban szerepelt minden 
feltétel,  az  utólagos  fizetésre  vonatkozó  feltétel  is.  Ha  ezeket  a  feltételeket  utólagosan 
megváltoztatják, akkor a versenytárgyaláson vesztes vállalkozó bírósághoz fordulhat, és az 
önkormányzat bírságra számíthat.  Vannak jogszabályok, amiket be kell  tartani,  bár tudja, 
hogy dr. Óvári László képviselő a jogszabályokat elég furcsán értelmezi.

Dr. Miljánovits György képviselő megkérdezi, hogy 2 hét múlva megérkezik-e az állami 
támogatás? 

Szörfi István jegyző elmondja, hogy az Államkincstáron múlik, az önkormányzat mindent 
megtett.

Nagy  István Komplett-Ép-Tech  Kft.  ügyvez.  elmondja,  hogy  a  mai  napon  járt  az 
Államkincstárnál,  és  azt  a  tájékoztatást  adták számára,  hogy két  hét  múlva megküldik a 
támogatást.

Dr.  Miljánovits  György képviselő  megkérdezi,  hogy  a  két  hét  már  nem  várható  ki  a 
vállalkozás számára?

Nagy István Komplett-Ép-Tech Kft. ügyvez. elmondja, hogy ki tudja várni a két hetet, csak 
nem érti, hogy miért kellett 120 nap után még a mai napon is bemennie az Államkincstárba, 
hogy két számot ráírjon a számlájára. Nem érti, hogy ez a késedelem kin múlott.
 
Szörfi István jegyző elmondja, hogy aki a számlát kiállította, azon múlott a késedelem, a 
számlát pedig a vállalkozó állította ki.
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Nagy István Komplett-Ép-Tech Kft. ügyvez. elmondja, hogy a számlát tőle úgy kérték, hogy 
a fizetési határidő ne szerepeljen rajta.

Nagy  József  Ödön képviselő  egyetért  Szörfi  István  jegyzővel,  elmondja,  hogy  a  kastély 
beruházás esetében is hasonló helyzet állt elő, mint jelenleg, de mivel a kisebbik részét adja 
az önkormányzat a vállalási díjnak, így nem lehet a szerződést kétoldalúan módosítani.

Buza  Lajos képviselő  (szó  szerint):  Én  megkérem  Enying  Város  Jegyzőjét,  hogy  a 
képviselőknek  a  minősítését  fejezze  be,  hogy  ki  hogyan  értelmez  bármit,  akkor  szóljon 
törvényességi  és  kritizálja  a  képviselőt,  hogyha  a  Közigazgatási  Hivatal  9  hónapos 
oknyomozás után a II. hó 28-i költségvetési rendeletünkben nem talál hibát.

Dr.  Miljánovits  György képviselő  megkérdezi  Nagy  Istvánt  a  Komplett-Ép-Tech  Kft. 
ügyvezetőjét,  hogy  a  két  hetes  csúszás  veszélyezteti  bármilyen  formában  a  vállalkozás 
megélhetését?

Nagy István Komplett-Ép-Tech Kft. ügyvez. elmondja, hogy ha már 120 napot tudott várni, 
akkor még 14 napot tud türelemmel lenni.

Buza Lajos képviselő elmondja, hogy mivel Nagy István úr úgy nyilatkozott, hogy ki tudja 
várni a hátralévő két hetet, a módosító javaslatát visszavonja.

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

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
434/2007 (XI.28.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  átmenetileg  engedélyezi  a  Városi  Bölcsőde 
tető beruházás önrészének, 1.339.059,-Ft összegnek, a működési 
hitelből történő kiegyenlítését.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester   

        
5.2 Török Bálint Ált. Iskola kérelme saját bevételek felhasználásáról

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 13 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
435/2007 (XI.28.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  hozzájárul  ahhoz,  hogy  a  Török  Bálint 
Általános  Iskola  –  saját  bevétele  terhére  –  1  db  projektort, 
valamint 2 db térmikrofont vásárolhasson 300 eFt értékben.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester

Mohai Istvánné TB Ált. Iskola igazgatóasszony

5.3 Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérelme Mikuláscsomagok készítése tárgyában

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 13 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
436/2007 (XI.28.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  engedélyezi  a  Cigány  Kisebbségi 
Önkormányzat  számára,  hogy  a  telefonköltségek  fedezésére 
elkülönített  60  eFt-ot,  Mikuláscsomagok  készítésére 
felhasználhassa.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester

5.4 Tájékoztató  a  Cigány  Kisebbségi  Önkormányzat  közhasznú  foglalkoztatással 
kapcsolatos kérelméről

Buza  Lajos képviselő  ismerteti  a  Pénzügyi  Bizottságnak  saját  hatáskörben  hozott 
határozatát.

A Képviselő-testület a tájékoztatást szavazás nélkül tudomásul vette.  

5.5 Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérelme 2008. évi támogatás tárgyában

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 13 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
437/2007 (XI.28.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a Cigány Kisebbségi Önkormányzat számára 
a  2008-as  évben  2007.  évi  támogatással  azonos  mértékben 
biztosít támogatást.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester

5.6 Az Enyingi Éremgyűjtő Egyesület kérelme

Buza Lajos képviselő ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot.

Dr.  Óvári  László  képviselő elmondja,  hogy a szombati  napon lett  volna rendezvénye az 
egyesületnek, de a Művelődési Házat zárva találták. Nem tudja mi volt ennek az oka? A 
határozati  javaslatban  meg  éppen  azt  emelte  ki  a  bizottság,  hogy  azzal  támogatják  az 
egyesületet,  hogy  ingyen  biztosítják  számukra  a  Művelődési  Ház  helyiségét.  Véleménye 
szerint legalább értesíteni kellett volna az egyesületet a programváltozásról.

Tóth  Dezső polgármester  elmondja,  hogy  szombaton  délután  2  órától  a  nyugdíjas  klub 
készült a rendezvényére, azért volt zárva a Művelődési Ház.

Gebula Béla Ákos képviselő elmondja, hogy tudomása szerint az egyesület egy félhivatalos 
egyesület, és az, hogy ingyen biztosítják számukra a Művelődési Házban a helyiséget, elég 
nagy támogatás.  Véleménye szerint  az  Érmegyűjtő  Egyesület  vezetője  is  egyeztethetne  a 
Művelődési Ház vezetőjével.

Tóth  Dezső polgármester  elmondja,  hogy  a  kölcsönösség  jegyében  ő  meg  fogja  kérni  a 
Művelődési Ház vezetőjét, dr. Óvári László képviselőt meg kéri, hogy ő pedig kérje meg az 
egyesület vezetőjét, hogy a jövőben egyeztessenek a rendezvények kapcsán.

Nagy József Ödön képviselő ügyrendi javaslata, hogy a vitát zárják le.

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

A Képviselő-testület 13 igen egyhangú szavazattal a vitát lezárta.

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

A Képviselő-testület 13 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
438/2007 (XI.28.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  az  Enyingi  Éremgyűjtő  Egyesület  számára 
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továbbra is ingyenesen biztosítja rendezvényei megtartásához 
a  Művelődési  Ház  helyiségeit,  de  ezen  felül  nem  tud  az 
önkormányzat anyagi támogatást adni.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester

5.7 Karate szakosztály kérelme Mikulás Kupa megrendezése tárgyában

Buza Lajos képviselő ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot.

Gebula  Béla  Ákos  képviselő  kéri  a  Karate  szakosztály  vezetőjét,  hogy  mivel  nagy 
valószínűséggel, 3 évente megrendezésre fog kerülni a Mikulás Kupa, így annak tervezését 
az adott év költségvetésének készítésekor jelezze a képviselő-testület felé.

Tóth Dezső polgármester jelzi, hogy továbbítani fogja a kérést a szakosztály vezetője felé. 
Több hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással 
szavazzon.

A Képviselő-testület 13 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
439/2007 (XI.28.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy 100 eFt összeggel támogatja az Enyingi Városi 
SE karate szakosztályát,  a  XIV.  Mikulás  Kupa megrendezése 
érdekében, a működési hitel terhére.

Határidő: 2007. december 5.
Felelős: Tóth Dezső polgármester

5.8 Művelődési Ház kérelmei

Buza  Lajos képviselő  ismerteti  a  karácsonyi  rendezvényre  vonatkozó  előterjesztést  és 
határozati javaslatot.

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

A Képviselő-testület 13 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
440/2007 (XI.28.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy hozzájárul, hogy a Vas Gereben Művelődési 
Ház  a  többlet  bevételéből  600.000,-Ft-ot  felhasználjon 
karácsonyi rendezvényekre.

Határidő: azonnal
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Felelős: Tóth Dezső polgármester
Nemes Diána Műv. Ház vezető

Buza Lajos képviselő ismerteti a kis értékű eszközök vásárlására vonatkozó előterjesztést és 
határozati javaslatot.

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

A Képviselő-testület 13 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
441/2007 (XI.28.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy hozzájárul, hogy a Vas Gereben Művelődési 
Ház  a  többlet  bevételéből  400.000,-  Ft-ot  felhasználjon  kis 
értékű eszközök vásárlására.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester

Nemes Diána Műv. Ház vezető

Buza Lajos képviselő ismerteti a Pénzügyi Bizottságnak – a Művelődési Ház és a Könyvtár 
közötti átcsoportosításra vonatkozó – saját hatáskörben hozott határozatát.

A Képviselő-testület a tájékoztatást szavazás nélkül tudomásul vette.  

Buza  Lajos képviselő  ismerteti  a  számítástechnikai  eszközök  vásárlására  vonatkozó 
határozati javaslatot.

Dr. Óvári László képviselő megjegyzi, hogy az SzMSz-ben szabályozva van, hogy melyik 
bizottságnak mihez van jogköre. Véleménye szerint a bizottság által hozott határozatokról 
nem kellene a képviselő-testületnek mindig újraszavaznia.

Buza Lajos képviselő elmondja,  hogy az átcsoportosításról  való döntés,  saját hatásköre a 
Pénzügyi  Bizottságnak,  de  a  többletbevételek  felhasználásához  a  képviselő-testület 
hozzájárulása szükséges.

Nagy  József  Ödön képviselő  megkérdezi,  hogy  az  5.3-as  pontnál  miért  volt  szükség  a 
képviselő-testület hozzájárulására, mikor ott is csak átcsoportosítás történt?

Buza Lajos képviselő elmondja, hogy az 5.3-as napirendi pontnál előirányzatot szüntetett 
meg a képviselő-testület, amihez a Pénzügyi Bizottságnak nincsen jogosultsága.

Gebula  Béla  Ákos képviselő  megjegyzi,  hogy a  kérelmek alapján  a  Művelődési  Ház  és 
Könyvtárnak 1.320 eFt többletbevétele keletkezett, ami azt jelenti, hogy a bevételeket nem 
precízen tervezték meg.
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Rideg Lászlóné Könyvtár vezető elmondja, hogy a többletbevételek úgy keletkeztek, hogy 
egy júniusi  pályázati  döntés  következtében,  illetve  a  gázár  támogatás  visszatérítés  révén 
jutottak hozzá egy nagyobb összeghez, amelyeket év elején, a tervezés során nem láthattak.

Gebula Béla Ákos képviselő megjegyzi, hogy a gázár támogatás visszatérítését, nem kéne 
engedélyezni az intézmények számára, hogy szabadon elköltsék.

Buza  Lajos képviselő  megkérdezi  Závodni  Lászlóné  pénzügyi  vezetőt,  hogy  gázár 
támogatás visszatérítés melyik intézményeknél jelentkezett?

Závodni  Lászlóné pénzügyi  vezető  elmondja,  hogy a  Polgármesteri  Hivatalt  leszámítva, 
mindegyik  intézménynél  jelentkezett  díjvisszatérítés,  mivel  az  intézmények  átalánydíjat 
fizetnek. Korábban ezzel kapcsolatban már kérte, hogy az intézmények térjenek át a gázóra 
leolvasási formához, mert úgy pontosabban tudják tervezni a fogyasztást. Elmondja, hogy a 
féléves beszámoló szöveges értékelésénél leírta, hogy melyik intézménynél, milyen összegű 
bevétel képződött a díjvisszatérítésből.  Akkor a Pénzügyi Bizottság dönthetett  volna úgy, 
hogy ezeket az összegeket elvonja az intézményektől, most már nem tartaná ezt szerencsés 
dolognak, mivel az intézmények egy része már nyújtott  be kérelmet,  a képviselő-testület 
pedig döntött, az ilyen jellegű saját bevételek felhasználásáról.

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

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
442/2007 (XI.28.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy hozzájárul, hogy a Vas Gereben Művelődési 
Ház a többlet bevételeit 320.000,- Ft értékben, számítástechnikai 
eszközök  vásárlására,  illetve  azok  üzembe  helyezéséhez 
kapcsolódó munkadíjra fordítsa.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester

Nemes Diána Műv. Ház vezető

5.9 Számlavezetési tevékenység közbeszereztetése

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 13 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
443/2007 (XI.28.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  számlavezetési  tevékenységre  nem  kíván 
közbeszerzési pályázatot kiírni.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester

5.10 Vagyonbiztosítási szerződésmódosítás

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 13 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
444/2007 (XI.28.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a Groupama Biztosító Zrt. jelen jegyzőkönyv 
mellékletét  képező  ajánlatát  elfogadja,  és  felkéri  a 
Polgármesteri Hivatalt, hogy 2008. április 1-ig, kérjen további 
ajánlatokat  az  önkormányzat  vagyon  és  felelősség-
biztosítására.

Határidő: 2008. március 15.
Felelős: Szörfi István jegyző

5.11 Tájékoztatás a bizottsági hatáskörben hozott döntésekről

A bizottsági hatáskörben hozott döntésekről a tájékoztatás az előterjesztések során megtörtént.

6. Oktatási-, Kulturális és Sportbizottság előterjesztései
6.1 Ollé Programmal kapcsolatos teendők

Tóth  Dezső polgármester  átadja  a  szót  Gebula  Béla  Ákos  képviselőnek,  az  Oktatási-, 
Kulturális és Sportbizottság elnökének.

Gebula Béla Ákos 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 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:
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Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
445/2007 (XI.28.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Képviselő-testület,  mint  ajánlatkérő  jelen 
határozatával   a  nevében  az  OLLÉ-Progarmiroda  által 
lebonyolított  “Műfüves  pályák  megvalósításához  szükséges 
alépítményi munkák” tárgyú, KÉ-9644/2007 számú, „Műfüves 
pályák  műfű telepítési  munkálatai  elvégzése“,  KÉ-9647/2007 
számú,  “Műfüves  pályák  megvalósításához  szükséges 
világítási  rendszer  kiépítése”,  KÉ-9650/2007  számú  és 
“Műfüves  pályák  megvalósításához  szükséges  kerítés  és 
palánképítési  munkák”  tárgyú,  KÉ-9646/2007  számú 
közbeszerzési  eljárások  eredményét,  a  csatolt  írásbeli 
összegzésekben foglalt tartalommal elfogadja.

1.A  képviselő-testület  jelen  határozatával  felhatalmazza  a 
polgármestert az eljárások eredménye alapján a közbeszerzési 
eljárások  nyertes  ajánlattevőivel  a  keretmegállapodások 
megkötésére:

Műfű beszerzés
Strabag AG., A-1220 Wien Donau-City Str. 9.
GRANUFLEX Kft.,1037 Budapest, Bécsi út 269.
NÉMETH és társa kft. ,2092 Budakeszi, Pátyi út 57.

Alépítményi munkálatok végzése
Femol ’97 Kft., 8086 Felcsút, Fő út 221.
Alpokút és Mélyépítő Kft.,  9700 Szombathely Maros u. 
22.
Magyar Aszfalt Kft., 1135 Budapest, Szegedi út 35-37.

Kerítés- és palánképítési munkák
Swietelsky  Építő  Kft.,  1117  Budapest,  Irinyi  József  u. 
4-20. B épület 5. emelet
COLAS Sportpályaépítő Közös vállalkozás Konzorcium
Magyar Aszfalt Kft., 1135 Budapest, Szegedi út 35-37.

Világítás
Lisys Fényrendszer ZRt., 1134 Budapest, Kassák Lajos út 
81.
Sebők és Sebők Kft., 5500 Gyomaendrőd Bajcsy u. 82.
Strom-Kovill Kft., 1191 Budapest, Corvin krt. 15-17.

A képviselő-testület az OLLÉ-Programiroda döntés-előkészítő 
anyagát megtárgyalva az eljárás folytatása tárgyában az alábbi 
döntéseket hozta:

2. A képviselő-testület felhatalmazza az OLLÉ-Programiroda 
Kht.-t  (székhelye:  1112  Budapest,  Kánai  út  314/24, 
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cégjegyzékszáma: 01-09-87751 Cg., képviseletében eljár:  Jakab 
Zoltán ügyvezető), hogy nevében a keretmegállapodás alapján 
a  műfüves  pálya  kivitelezéséhez  szükséges  hirdetmény 
közzététele  nélküli  tárgyalásos  eljárást  lefolytatassa,  az 
önkormányzat által választott bíráló bizottság bevonásával az 
eredményt kihirdesse. 
A képviselő-testület nevében a hirdetmény közzététel nélküli 
eljárás  során  a  polgármester  jogosult  nyilatkozattételre, 
kötelezettségvállalásra.
Az igényelt pálya/pályák típusa: futsal 
A megvalósítás helyszíne: 8130 Enying, Petőfi u. 1240 hrsz.
A megvalósítás igényelt időpontja: 2007 3. negyedév – 2008 1. 
negyedév  –  2008  2.  negyedév –  2008  3.  negyedév 
/aláhúzandó/ - más: 

3. A képviselő-testület a Magyar Fejlesztési Bank Rt. előzetes 
finanszírozási  feltételeit  elfogadja  és  felhatalmazza  a 
polgármestert a hitelszerződés aláírására.

4. A  képviselőtestület  az  OLLÉ-Programiroda  Kht-val 
kötendő  együttműködési  megállapodást  elfogadja  és 
felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős: Tóth Dezső polgármester
Határidő: azonnal 

Gebula Béla Ákos 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 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
446/2007 (XI.28.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  felhatalmazza  a  polgármestert  a  határozat 
mellékletét  képező  meghatalmazás  aláírására  és  az  Ollé 
Programiroda Kht. részére történő továbbításra.

Felelős: Tóth Dezső polgármester
Határidő: azonnal

Gebula  Béla  Ákos  képviselő  a  televízió  nézők  érdekében  elmondja,  hogy  a  most 
megszavazott határozatok szükségesek ahhoz, hogy 2008. II. negyedévében a műfüves pálya 
megvalósuljon.
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6.2 Bocsor István Gimnázium éves beszámolója

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 13 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
447/2007 (XI.28.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Bocsor  István  Gimnázium  2006.  évi 
tevékenységéről  szóló  beszámolót  a  melléklet  szerinti 
formában és tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester

6.3 Református Egyházközséggel történő együttműködési megállapodás kezdeményezése

Gebula Béla Ákos képviselő ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot. Elmondja, 
hogy a határozat értelmében, törvényességi kötelezettségének tesz eleget a képvisel-testület.

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

A Képviselő-testület 13 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
448/2007 (XI.28.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  egyeztető  tárgyalást  folytat  az  Enyingi 
Református  Egyházközséggel  -  mint  közoktatási 
intézményfenntartóval  -  a  2008/2009.  tanévre vonatkozóan a 
kötelező  felvételt  biztosító  feladatok  ellátásában  való 
részvételről.

Felelős: Tóth Dezső polgármester
Határidő: 2007. december 31.

6.4 Égisz Kft. könyvajánlata

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.
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A Képviselő-testület 13 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
449/2007 (XI.28.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy nem kíván élni az Égisz Kft. (1025 Budapest, 
Ruthén  u.  29.)  akciós  könyvajánlatával,  mely  12.600,-  forint 
áron  kínálja  a  négykötetes  „Magyarország  városai” 
könyvsorozatot.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester

Dr. Takács László aljegyző 17.20 perckor megérkezik az ülésre.

6.5 Tájékoztatás a bizottsági hatáskörben hozott döntésekről

Gebula  Béla  Ákos  képviselő tájékoztatja  a  képviselő-testületet  a  bizottságnak  saját 
hatáskörében hozott döntéseiről.

A Képviselő-testület a tájékoztatást szavazás nélkül tudomásul vette.  

Buza Lajos képviselő jelzi, hogy a Pénzügyi Bizottságnak volt még egy saját hatáskörben 
hozott határozata,  miszerint a bizottság felkérte a polgármestert,  hogy adjon tájékoztatást 
arról,  hogy  a  19  fős  bentlakásos,  szociális  intézmény  használatbavételi  engedélyét  miért 
késve adják meg. Erre a kérdésre a polgármesteri beszámolóban nem kaptak választ.

Szörfi István jegyző elmondja, hogy a használatbavételi engedélyt az elmúlt héten megkapta 
az intézmény.

Buza Lajos képviselő elmondja,  hogy a választ nem tartja kielégítőnek, tudomása szerint 
ugyanis a szociális intézmény épületének a műszaki átadása a nyáron megtörtént, általában 
30, de legkésőbb 60 napon belül ki szokták adni a használatbavételi engedélyt. Jelen esetben 
már  több  hónap  eltelt  az  engedély  kiadásáig,  és  félő,  hogy  csak  ideiglenes  működési 
engedélyt fog kapni az intézmény, ami az önkormányzatra nézve hátrányos.

Tóth Dezső polgármester jelzi, hogy választ fog adni a kérdésre.

Dr. Óvári László képviselő megkérdezi Szabó Jánosné ESZI vezetőt, hogy hány jelentkező 
van eddig az intézménybe?

Szabó  Jánosné ESZI  vezető  elmondja,  hogy  írásban  eddig  15  fő  jelezte  a  szándékát.  A 
hatósághoz a működési engedély iránti kérelmet benyújtotta, amint az engedélyt megadják, 
azután tud dolgozókat toborozni.

Tóth Dezső polgármester megköszöni a tájékoztatást és 10 perc szünetet rendel el.

17.35 perctől 17.45 percig szünet, dr. Miljánovits György és Nyikos István képviselők távoztak az ülésről, a  
képviselők létszáma 11 fő.

36



Tóth Dezső polgármester jelzi, hogy Závodni Lászlóné pénzügyi vezetőnek lenne a Városi 
Bölcsőde tetőfelújításával kapcsolatban észrevétele. 

Závodni  Lászlóné pénzügyi  vezető  kéri,  hogy  rendkívüli  előterjesztésként  vegyék 
napirendre  a  264/2007.  (VI.27.)  számú  határozatot  hatályon  kívül  helyezését,  mivel  a 
határozat alapján hitelszerződést kötött az önkormányzat 1.340 eFt önrész tekintetében, és a 
bank  november  30-ig  tartja  az  önkormányzat  rendelkezésére  az  összegnek  a  lehívási 
lehetőségét.  A mai  ülésen a képviselő-testület  megszavazta,  hogy az  önrészt  utalják ki  a 
vállalkozónak a működési hitel terhére. Ennek következtében nem a hitelszerződés szerint 
történne a lehívási eljárás, a kifizetés nem a fejlesztési hitelből, hanem a működési hitelből 
történne  meg,  vagyis  a  két  döntés  ellentmond  egymásnak.  Javasolja,  hogy  a  korábbi 
határozatot  vonják  vissza,  és  a  kölcsönszerződést  bontsák  fel,  illetve  a  3  millió  Ft 
céltartalékból szabadítsák fel az előirányzat összegét.

Tóth Dezső polgármester  kéri,  hogy aki  azzal  egyetért,  hogy a 264/2007.  (VI.27.)  számú 
határozat hatályon kívül helyezését felvegyék a napirendre, kézfeltartással szavazzon.

A  Képviselő-testület  10  igen  szavazattal,  ellenszavazat  nélkül,  1  tartózkodással  a  rendkívüli  
előterjesztést felvette a napirendre.

7. A 264/2007. (VI.27.) számú határozat hatályon kívül helyezése

Gebula Béla Ákos képviselő megkérdezi, hogy az Ollé program kapcsán a műfüves pályára 
félretett 2 millió Ft-ot elköltötték-e már?

Nagy  József  Ödön képviselő  elmondja,  hogy  nem  költhették  el  az  összeget,  mivel 
kötelezettséget vállaltak rá.

Gebula  Béla  Ákos képviselő  javasolja,  hogy  mivel  a  pálya  létesítése  kapcsán  pénzügyi 
teljesítés  az  idei  évben biztos  nem lesz,  ha  jogilag  megoldható,  a  félretett  2  millió  Ft-ot 
szabadítsák fel.

Dr.  Takács  László aljegyző  véleménye  szerint,  ha  végrehajtják  a  mai  ülésen  meghozott 
határozatot, a korábbi határozat értelmetlenné válik.

Buza  Lajos képviselő  elmondja,  hogy  az  Ollé  program  kapcsán  a  határozatban  kérte  a 
képviselő-testület,  hogy  a  kivitelezés  2008.  II.  negyedévében  történjen  meg.  Ebből 
következően  pénzügyi  teljesítés  is  csak  a  jövő  évben  fog  jelentkezni,  a  2  millió  Ft-ot 
felszabadíthatják.

Závodni Lászlóné pénzügyi vezető elmondja, hogy akkor az 1.340 eFt kifizetése a holnapi 
nap folyamán meg fog  történni  a  működési  hitel  terhére,  ezzel  a  mai  napon meghozott 
határozat végre lesz hajtva, a kölcsönszerződést visszamondja és a 264/2007. (VI.27.) számú 
határozatot pedig hatályon kívül kell helyeznie a képviselő-testületnek.

Gebula Béla Ákos képviselő kéri, hogy a megvalósítás előtt telefonon kérdezzék meg az Ollé 
irodát, hogy valóban nem jelent anyagi kötelezettséget az idei évben a program.
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Szörfi István jegyző elmondja, hogy azért került a képviselő-testület elé a kérdés, nehogy a 
későbbiekben valaki  számára problémát okozzon az,  hogy nem a fejlesztési hitel  terhére, 
hanem a működési hitel terhére történik meg a kifizetés. Ismerteti a határozati javaslatot, 
miszerint a képviselő-testület a 264/2007. (VI.27.) számú határozatát hatályon kívül helyezi.

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

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
450/2007 (XI.28.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  264/2007.  (VI.27.)  számú  határozatát 
hatályon kívül helyezi.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester

Tóth Dezső polgármester több hozzászólás nem lévén a nyílt ülést 18.01 perckor bezárja.

Enying, 2007. december 5.

Tóth Dezső Szörfi István
           polgármester       jegyző

Gál Balázs         Gebula Béla Ákos
 hitelesítő   hitelesítő    
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