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Helye:    Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
    8130 Enying, Kossuth u. 26. 
 
Jelen vannak:   Dr. Pintér György polgármester, 

Méreg János alpolgármester, 
Dr. Lelkes Ákos, Vajda Balázs, 
Varga Gyula, Viplak Tibor képviselık 
 
Szörfi István jegyzı 
Mihályfi Gábor aljegyzı 
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı 
Csonka Zoltán Ép. Hat. vezetı 
 
Tolnai Zsuzsanna óvodavezetı 
Rideg Lászlóné könyvtárvezetı 
 
Szemerei Szilvia jegyzıkönyvvezetı 

 
Jelezte távolmaradását: Buza Lajos, Gebula Béla Ákos képviselık 
 
Jelezte, hogy késik: Nyikos István képviselı 
 
 
Dr. Pintér György polgármester köszönti a megjelenteket és a TV-nézıket. Az ülést 15.00 
órakor megnyitja, megállapítja, hogy a képviselık határozatképes számban megjelentek, 
létszámuk 6 fı. A jegyzıkönyv hitelesítésére javasolja Dr. Lelkes Ákos és Méreg János 
képviselıket. Kéri, hogy aki a hitelesítık személyével egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal a jegyzıkönyv hitelesítıjeként Dr. Lelkes Ákos és 
Méreg János képviselıket elfogadta. 
 
A jegyzıkönyv vezetésére felkéri Szemerei Szilviát. Az ülés napirendjéhez módosító 
javaslata van. 1.7 napirendi pontként javasolja napirendre tőzni forgóeszközhitel 
átstrukturálását. A PER Biz. elıterjesztései közé pedig 3.5 napirendi pontként javasolja 
napirendre tőzni a városi busz eladásával kapcsolatos javaslatot. Egyéb módosító javaslat 
nem lévén szavazásra bocsátja a városi busz eladásával kapcsolatos javaslat 3.5 napirendi 
pontként való napirendre vételét. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal a városi busz eladásával kapcsolatos javaslatot 3.5 
napirendi pontként napirendjére tőzte. 
 
Dr. Pintér György polgármester szavazásra bocsátja a forgóeszközhitel átstrukturálásának 
1.7 napirendi pontként való napirendre vételét. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal a forgóeszközhitel átstrukturálását 1.7 napirendi 
pontként napirendjére tőzte. 
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Dr. Pintér György polgármester – egyéb napirendet módosító javaslat nem lévén - 
szavazásra bocsátja a módosított napirend elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal a módosított napirendet elfogadta. 
 
N a p i r e n d: 
 
Nyílt ülés  15.00 órától 
 

1. Polgármester elıterjesztései 
1.1 A képviselık IV. negyedéves tiszteletdíjának felhasználása, illetve 

pótelıirányzati kérelem, SZMSZ módosítása 
1.2 2010. évi költségvetési rendelet módosítása 
1.3 2011. évi költségvetési koncepció 
1.4 Óvodák társulási formában történı mőködtetése 
1.5 Esélyegyenlıségi Terv elfogadása 
1.6 Lepsény várossá nyilvánításának véleményezése 
1.7 Forgóeszközhitel átstrukturálása 

 
 Elıadó: Dr. Pintér György 
    polgármester 

 
2. Jegyzı, Aljegyzı elıterjesztései 

2.1 Enying Alsótekerespusztán alkalmazandó 2011. évi ivóvíz díjáról szóló 
rendelet 
(A PERBiz. és a TFB támogató döntése a bizottságok elıterjesztései 
között olvasható.) 

2.2 A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjérıl, a településtisztaság egyes 
kérdéseirıl és a közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló rendelet 
módosításáról 
 (A PERBiz. és TFB támogató döntése a bizottságok elıterjesztései 
között olvasható.) 

2.3 Alapító okirat módosítása – Polgármesteri Hivatal 
2.4 Döntés forgóeszközhitel felhasználásáról 
 

 Elıadó: Mihályfi Gábor 
              aljegyzı 
 

3. Pénzügyi, Ellenırzı és Rendészeti Bizottság elıterjesztései 
3.1 Gazdasági program készítésérıl 
3.2 AVE Zöldfok Zrt.-vel egyeztetı tárgyalásról 
3.3 Belsı ellenırzési jelentések 
3.3.1 Közbeszerzési eljárások 
3.3.2 Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár belsı ellenırzése 
3.4 2010. évi belsı ellenırzési terv módosításáról 
3.5 Városi busz eladásával kapcsolatos javaslat 
 

 Elıadó: Viplak Tibor 
         PER Biz elnöke 
 

4. Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elıterjesztései 
Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola Pedagógiai 
Programjának módosítása 
 

 Elıadó: Vajda Balázs 
         OKS elnöke 
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5. Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elıterjesztései 

5.1 Kiss Bence ismételt vételi ajánlata 
5.2 EVÖ Fenntarthatósági Programjának felülvizsgálata 
5.3 A&DZS Kft. kérelmének megtárgyalása 
5.4 Q-System térfigyelı kamera rendszer 
5.5 Gyalogátkelıhely tervezés – pályázati kiírásról tájékoztató 
5.6 Alsótekeresi tőzcsap áthelyezése 
5.7 Hujber Ferenc kérelme hulladékgyőjtı pont áthelyezése kapcsán 
5.8 Állattartási rendelet módosításának kérdése Kiss József kérelme 

kapcsán 
5.9 Pro Team Nonprofit Kft. helyiségbérleti kérelme 
5.10 Balatonvilágos község külterületi szabályozási tervének megvitatása 
5.11 Tárgyalások kezdeményezése az Enyingi Agrár Zrt-vel 
5.12 Tájékoztatás kérése a Mezıszöv Zrt-tıl 
 

  Elıadó: Nyikos István 
        TFB elnöke 
 
 
1. Polgármester elıterjesztései 
1.1 A képviselık IV. negyedéves tiszteletdíjának felhasználása, illetve pótelıirányzati 

kérelem, SZMSZ módosítása 
 
Dr. Pintér György polgármester ismerteti elképzelésüket, mely szerint a IV. negyedéves 
tiszteletdíjak nem kerülnének kifizetésre. Ezt egyeztették elıtte, és a képviselık egyetértettek 
vele. Szinte mindenhol gyakorlat, hogy az önkormányzat a képviselıket laptoppal látja el, és 
az anyag elektronikusan kerül kiküldésre, ezzel költséget lehet megtakarítani. Ez az összeg 
kb. 1.600 eFt-ot tesz ki, és a képviselık tiszteletdíjából kerül kifizetésre. Vannak továbbá 
egyéb tervezési munkák, amit ebbıl szeretnének megvalósítani, hogy tudjon az 
önkormányzat pályázni. Az ünnepi világítás is ebbıl kerülne kifizetésre. A képviselık, ha 
nem veszik fel tiszteletíjukat, ezzel hozzájárulnak ahhoz, hogy stabilabbá tegyék a 
költségvetést. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. 
 
Viplak Tibor PER Biz elnök elmondja, hogy a bizottság ülésén volt olyan elıterjesztés, mely 
az 1.600 eFt-ot játszótérépítésre, a 3.900 eFt-ot pedig polgármesteri hatáskörben javasolta 
felhasználni. Ez a bizottság módosító javaslata. 
 
Dr. Pintér György polgármester szerint a játszótérépítés a városrehabilitáció pályázat révén 
megvalósulhat, 125-130 millió Ft-ot nyerhet az önkormányzat. Az 1.600 eFt szerinte nem elég 
játszótér kialakítására. Reméli, hogy jövıre nyer az önkormányzat a pályázaton. Egyéb 
hozzászólás nem lévén ismerteti, majd szavazásra bocsátja az arra irányuló – melléklet 
szerinti - határozati javaslatot, hogy a testület tagjai, illetve a bizottságok beltagjai 2010. IV. 
negyedévben tiszteletdíjban nem részesülnek. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
428/2010. (XII. 15.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a képviselı-testület tagjai, illetve a 
bizottságok tagjai (bel- és kültagok) 2010. IV. negyedévben 
tiszteletdíjban nem részesülnek. 

 



4/22 

Dr. Pintér György polgármester ismerteti, majd szavazásra bocsátja az elıirányzat 
Polgármesteri Hivatal dologi elıirányzatára történı átcsoportosítás elfogadására irányuló 
melléklet szerinti határozati javaslatot. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
429/2010. (XII. 15.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az önkormányzat 2010. évi költségvetésében, a 
tiszteletdíjakhoz kapcsolódó IV. negyedévre esı 5.500 eFt 
személyi juttatások és járulék kiadási elıirányzatot a 
Polgármesteri Hivatal dologi elıirányzatára csoportosítja át. 
 
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az elıirányzat-
módosítást az önkormányzati elıirányzat-nyilvántartásban 
szerepeltesse, és a költségvetési rendelet módosításakor az 
elıirányzat-módosítást vezesse át. 
 
Határidı: a rendelet tekintetében 2010. december 30. 
 egyebekben folyamatos 
 
Felelıs: Dr. Pintér György polgármester 
 Szörfi István jegyzı 

 
Dr. Pintér György polgármester – egyéb kérdés, észrevétel nem lévén - szavazásra bocsátja a 
PER Biz. melléklet szerinti módosító javaslatának elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 1 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
430/2010. (XII. 15.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
Pénzügyi, Ellenırzı és Rendészeti Bizottság IV. negyedévi 
tiszteletdíjak és járulékai játszótérépítésre és polgármesteri saját 
hatáskörben történı felhasználásra történı átcsoportosításra 
irányuló módosító javaslatát nem fogadta el. 

 
Viplak Tibor PER Biz. elnök kérdezi, tehet-e módosító javaslatot. 
 
Szörfi István jegyzı felhívja rá a figyelmet, hogy Polgármester úr megkérdezte, van-e 
valakinek egyéb módosító javaslata. Miután nem volt, lezárult a vita, és megnyitotta a 
szavazást. A szavazás megkezdése elıtt kellett volna jelezni a módosító javaslatot. 
 
Dr. Pintér György polgármester szavazásra bocsátja a melléklet szerinti eredeti határozati 
javaslatának elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
431/2010. (XII. 15.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Polgármesteri Hivatal részére 5.500 eFt (az 
elıterjesztés szerinti költségekre), 4.100 eFt (Dr. Hegyi per), 
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illetve 760 eFt (városi TV II. féléves költsége) pótelıirányzatot 
biztosít a forgóeszközhitel terhére. 
 
F e l k é r i  a  P o l g á r m e s t e r i  H i v a t a l t ,  h o g y  a z  
e l ı i r á n y z a t - m ó d o s í t á s t  a z  ö n k o r m á n y z a t i  
e l ı i r á n y z a t - n y i l v á n t a r t á s b a n  s z e r e p e l t e s s e ,  
é s  a  k ö l t s é g v e t é s i  r e n d e l e t  m ó d o s í t á s a k o r  a z  
e l ı i r á n y z a t - m ó d o s í t á s t  v e z e s s e  á t .  
 
Határidı: a rendelet tekintetében 2010. december 30. 

egyebekben folyamatos 
Felelıs: Dr. Pintér György polgármester 
  Szörfi István jegyzı 

 
15.10 órakor megérkezik V. Varga József újságíró. 
 
 
Dr. Pintér György polgármester szavazásra bocsátja a Szervezeti és Mőködési Szabályzat 
melléklet szerinti módosításának elfogadását. Kéri, hogy aki a rendelet elfogadásával 
egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 

A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal Enying Város 
Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 11/2007. 
(III. 30.) helyi rendelet módosításáról jelen jegyzıkönyv mellékletét képezı 25/2010. 
(XII. 21.) helyi rendeletet alkotja. 

 
 
Dr. Pintér György polgármester ismerteti, majd szavazásra bocsátja az 5.500 eFt forgóeszköz 
hitel Polgármesteri Hivatal dologi kiadásaira való felszabadításának elfogadását. Kéri, hogy 
aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
432/2010. (XII. 15.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy 5.500 eFt-ot felszabadít a forgóeszköz hitelbıl 
a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásaira. 

 
 
1.2 2010. évi költségvetési rendelet módosítása 
 
Dr. Pintér György polgármester ismerteti, majd szavazásra bocsátja az intézmények 
átcsoportosítási és pót-elıirányzati kérelmeinek jóváhagyására irányuló melléklet szerinti 
határozati javaslatot. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
433/2010. (XII. 15.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az intézmények – melléklet szerinti – 
átcsoportosítási és pót-elıirányzati kérelmeit jóváhagyja. 
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Dr. Pintér György polgármester szavazásra bocsátja a 2010. évi költségvetésrıl szóló rendelet 
módosításának elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 

A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal Enying Város 
Önkormányzatának 2010. évi költségvetésérıl szóló 7/2010. (II. 26.) helyi 
rendelet módosításáról jelen jegyzıkönyv mellékletét képezı 26/2010. (XII. 21.) 
helyi rendeletet alkotja. 

 
 
1.3 2011. évi költségvetési koncepció 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy a koncepció melléklet szerint kiküldésre 
került, december 15-ig kell elfogadni. Ezek csupán irányszámok, mert a konkrét normatívák 
csak a végleges költségvetéskor lesznek ismertek. A 2010. évben 50 millió Ft-tal csökkent a 
normatíva. Stabilabbá kell tenni a költségvetést. Az elmúlt 2,5 hónap rávilágított arra, hogy 
az anyagi helyzet nem túl jó, mőködési hitelt kellett felvenni. … 
 
15.15 órakor megérkezik Nyikos István képviselı, a testület létszáma 7 fı. 
 
… Az ÖNHIKI-re pályázni kell jövıre, illetve a hitelek átcsoportosításával a likviditást 
rendbe kell tenni. Több önkormányzatot meglegyintett a csıd szele. Fontosnak tartja, hogy 
meg kell ırizni a város értékeit, az intézményrendszert, és fejleszteni kell. Jövıre fejlesztési 
hitelkeretre lesz szükség a költségvetésben. A költségvetéssel kapcsolatos munka január-
február hónapra tevıdik az ország költségvetésének ismeretében. Kérdezi, van-e valakinek 
kérdése, észrevétele. 
 
Viplak Tibor PER Biz. elnök ismerteti, hogy a bizottság a koncepciót alkalmasnak találja az 
elfogadásra. Véleménye szerint nagyon nehéz lesz a következı év, és a 2011. évi költségvetés 
összeállítása nehéz feladat lesz a képviselık részére. Reméli, hogy meg tudják hozni azokat 
az intézkedéseket, amik a költségvetés egyensúlyát megteremtik. 
 
Dr. Pintér György polgármester – egyéb kérdés, észrevétel nem lévén - szavazásra bocsátja a 
rendelet elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
434/2010. (XII. 15.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a 2011. évi költségvetésrıl szóló koncepciót, 
jelen határozat elválaszthatatlan mellékletei szerint fogadja el. 
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Szörfi István jegyzı 

 
 
1.4 Óvodák társulási formában történı mőködtetése 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy jövıre is támogatják a társulási formákat az 
intézményeknél. Óvoda, iskola esetében kb. 15-20 millió Ft megtakarítást eredményezhetne. 
Hátránya, hogy csak a tanév, illetve nevelési év végétıl, tehát 2011. szeptember 1-tıl lehet 
bevezetni. Több település, így Kisláng, Lajoskomárom, Dég jelezte, hogy szívesen társulna az 
óvoda mőködtetését illetıen. Szerinte Enyingnek a központi szerepe miatt a megkereséseket 
pozitívan kell fogadni, és a gesztori szerepet felvállalni. Ez plusz bevételt jelent a 
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településeknek. Azzal, hogy az intézmények irányítása ide kerülne, szakmailag egységesebb 
lenne a munkavégzés a kistérségben.  
 
Viplak Tibor képviselı fontosnak tartja, hogy társulási formában mőködjenek az 
intézmények, ez plusz bevételt jelent az önkormányzatnak. A bevételek pedig fontosak, hogy 
a költségvetési egyensúly helyreálljon. Sajnálja, hogy csak szeptembertıl köthetı meg a 
megállapodás. Fontos az önkormányzatnak a kistérségben betöltött szerepe szempontjából 
is. 
 
Vajda Balázs képviselı szerint aki ide jár majd óvodába, vagy alsó tagozatba, az nagyobb 
valószínőséggel választja felsı tagozatban illetve középiskolában is Enyinget. 
 
Dr. Pintér György polgármester felhívja rá a figyelmet, hogy a gyerekek nem ide fognak 
járni, csak az irányítás lesz közös. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés, 
észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja az óvoda társulási formában történı 
mőködtetésének elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
435/2010. (XII. 15.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
elviekben egyetért a Szirombontogató Óvoda társulási 
formában történı mőködtetésével Enying gesztorsága mellett 
leghamarabb 2011. szeptember 1. napjától. 
 
Felkéri a polgármestert és az óvoda vezetıjét, hogy az ehhez 
szükséges egyeztetéseket kezdjék meg. 
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Dr. Pintér György polgármester 

Tolnai Zsuzsanna Szirombontogató Óvoda 
intézményvezetı 

 
 
1.5 Esélyegyenlıségi Terv elfogadása 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy a terv aktualizálása kiküldésre került, és az 
elfogadást követıen olvasható majd a város honlapján.  
 
Viplak Tibor képviselı ismerteti, hogy a tervet minden EU-s pályázatnál komolyan veszik, 
így pl. a bölcsıde beruházásnál is. Január 1-tıl változik a jogszabály, … 
 
15.22 órakor Vajda Balázs képviselı elhagyja a tanácstermet, a testület létszáma 6 fı. Tolnai Zsuzsanna 
óvodavezetı elhagyja a tanácstermet. 
 
… az új pedig azt írja elı, hogy a tervet szakértıvel kell megvizsgáltatni. A terv szükséges a 
szennyvízpályázathoz is. 
 
Dr. Pintér György polgármester szavazásra bocsátja az Esélyegyenlıségi terv elfogadását. 
Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
436/2010. (XII. 15.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy „Enying Város Önkormányzatának 
Esélyegyenlıségi Terve” címő tanulmányt melléklet szerinti 
tartalommal és formában elfogadja. 

 
 
 
1.6 Lepsény várossá nyilvánításának véleményezése 
 
15.23 órakor Vajda Balázs képviselı visszatér a tanácsterembe, a testület létszáma 7 fı. 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy levelet kapott Lepsény polgármesterétıl, 
melyben arra kérdeznek rá, támogatja-e Enying Lepsény ilyen irányú törekvéseit. Úgy 
gondolja, hogy ez csak elınyös lehet, ezért a támogató nyilatkozatot javasolja elfogadni. 
Kérdezi, van-e valakinek kérdése, véleménye, észrevétele. Hozzászólás nem lévén kéri, hogy 
aki a támogató nyilatkozat adásával egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
437/2010. (XII. 15.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Lepsény nagyközség várossá nyilvánítását 
támogatja. 
Felhatalmazza a polgármestert a támogató nyilatkozat 
aláírására. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Dr. Pintér György polgármester 

 
 
 
1.7 Forgóeszközhitel átstrukturálása 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy a múlt ülésen 10 éves futamidejő 
hitelfelvételrıl döntöttek, de a bank nem javasolja mégsem ezt a konstrukciót. Ismerteti az 
FE45D027210000 számú hitelszerzıdés meghosszabbítására, hitelfedezetként a Kossuth u. 29. 
szám alatti ingatlan felajánlására, valamint a 373/2010. (XI. 24.) határozat visszavonására 
irányuló határozati javaslatát. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, véleménye, észrevétele. 
 
Viplak Tibor PER Biz. elnöke elmondja, hogy tárgyalta a bizottság is a javaslatot, és muszáj 
ezt megtenni, hogy mőködıképes legyen az önkormányzat. 
 
Dr. Pintér György polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, 
hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
438/2010. (XII. 15.) számú határozata: 
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Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy hozzájárul a FE45D027210000 számú 
hitelszerzıdés hosszabbításához, és amennyiben szükséges 
ingatlan fedezetként az Enying, Kossuth u. 29. szám alatti 
ingatlant ajánlja fel. Továbbá felhatalmazza a polgármestert az 
ezzel kapcsolatos szerzıdések aláírására. 
 
Ezzel egyidejőleg 373/2010. (XI. 24.) számú határozatát 
visszavonja. 
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Dr. Pintér György polgármester 

 
 
2. Jegyzı, Aljegyzı elıterjesztései 
2.1 Enying Alsótekerespusztán alkalmazandó 2011. évi ivóvíz díjáról szóló rendelet 
 
Dr. Pintér György polgármester átadja a szót Szörfi István jegyzınek és Mihályfi Gábor 
aljegyzınek. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy a DRV ivóvízdíj ajánlatát mind a PER Biz. mind a 
TFB tárgyalta, és elfogadásra javasolja. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés, 
hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja az Enying Alsótekerespusztán alkalmazandó 2011. évi 
ivóvíz díjáról szóló rendelet elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 

A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az Enying 
Alsótekerespusztán alkalmazandó 2011. évi ivóvíz díjáról jelen jegyzıkönyv 
mellékletét képezı 27/2010. (XII. 15.) helyi rendeletet alkotja. 

 
 
2.2 A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjérıl, a településtisztaság egyes 

kérdéseirıl és a közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló rendelet 
módosításáról 

 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy a hulladékkezelés rendjérıl, a közszolgáltatás 
díjának megállapításáról rendeletet kell alkotni. A két bizottság szintén megvitatta a 
tervezetet, és elfogadásra javasolja. A tervezet minimális emelést tartalmaz. 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy a hulladékudvar kialakítása folyamatban 
van, melyet szintén bele kell majd kalkulálni a díjba, ami rendeletmódosítást igényel majd. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı nehezményezi, hogy a Zöldfok által biztosított hulladékzsákok 
minısége és mérete is romlott, kisebbek lettek, és vékonyabb falúak, kiszakadnak, szállításra 
szinte alkalmatlanok. Kéri jelezni a Zöldfok felé, hogy ha már 400,- Ft-ot elkérnek a 
zsákokért, azok használhatóak legyenek. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek egyéb kérdése, észrevétele. Kérdés, 
észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a rendelettervezet elfogadását. Kéri, hogy aki azzal 
egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
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A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal a helyi hulladékkezelési 
közszolgáltatás rendjérıl, a településtisztaság egyes kérdéseirıl és a 
közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 6/2007. (III. 01.) 
önkormányzati rendelet módosításáról jelen jegyzıkönyv mellékletét képezı 
28/2010. (XII. 21.) helyi rendeletet alkotja. 

 
 
2.3 Alapító okirat módosítása – Polgármesteri Hivatal 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı ismerteti, hogy a Polgármesteri Hivatal még végzett vállalkozási 
tevékenységet. Sikerült elérni a MÁK-nál, hogy ne legyen a hivatal vonatkozásában ilyen 
tevékenység, ami pénzügyileg nagy segítség. Kéri a testület támogatását. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés, 
hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a Polgármesteri Hivatal alapító okirata 
módosításának elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
439/2010. (XII. 15.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Polgármesteri Hivatal 73/2002. (IV. 24.) 
számú határozattal elfogadott alapító okiratát 2011. január 01-i 
hatállyal az alábbiak szerint módosítja:  
 
− Az alapító okirat 7.4 pontja helyébe a következı 7.4 pont 

lép: 
 
„ Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.” 
 
A Képviselı-testület felkéri a polgármestert az alapító okirat 
egységes szerkezetbe foglalására, valamint a módosítás, 
továbbá az egységes szerkezető alapító okirat Magyar 
Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága 
részére történı megküldésére. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Dr. Pintér György polgármester  

 
 
2.4 Döntés forgóeszközhitel felhasználásáról 
 
Szörfi István jegyzı nem kívánja ismertetni a kifizetetlen számlák listáját, azt melléklet 
szerint kéri elfogadni. Módosító javaslata, hogy a végrehajtás határideje legyen folyamatos, 
illetve 2011. január 31. napja.  
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés, 
hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a végrehajtás határidejének módosítására 
irányuló javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
440/2010. (XII. 15.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
forgóeszközhitel egy részének felhasználására irányuló 
határozati javaslatban a végrehajtás határidejének 
folyamatosként, illetve 2011. január 31. napjában történı 
megállapítására irányuló módosító javaslatot elfogadta. 

 
 
Dr. Pintér György polgármester szavazásra bocsátja a forgóeszközhitel egy részének 
felhasználására irányuló fentiek szerint módosított melléklet szerinti határozati javaslat 
elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
441/2010. (XII. 15.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az elkülönített 24 milliós forgóeszköz hitelbıl 
19.864 eFt-ot, - melybıl 5.000 eFt nettó bérkifizetésre, 14.864 eFt 
októberi és novemberi számlák kifizetésére – felhasznál. 
 
Határidı: folyamatos, illetve 2011. január 31. 
Felelıs: Dr. Pintér György polgármester 

 
 
3. Pénzügyi, Ellenırzı és Rendészeti Bizottság elıterjesztései 
3.1 Gazdasági program készítésérıl 
 
Viplak Tibor PERB elnök ismerteti a bizottság gazdasági program készítésére vonatkozó 
ajánlat elvetésére irányuló melléklet szerinti 140/2010. (XII. 07.) számú határozatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, véleménye, észrevétele.  
Elmondja, hogy a városnak 2010-ig szól a gazdasági programja, amit aktualizálni kell, hogy 
2014-ig érvényes legyen. Véleménye szerint a költségvetés ismeretében és elkészítése után 
ezt az önkormányzat is meg tudja csinálni, nem kell hozzá külsı szakértıt igénybe venni. 
Kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy 
aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
442/2010. (XII. 15.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a HDI Consulting Kft. – a határozat mellékletét 
képezı – ajánlatával nem kíván élni. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Dr. Pintér György polgármester 
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3.2 AVE Zöldfok Zrt.-vel egyeztetı tárgyalásról 
 
Viplak Tibor PERB elnök elmondja, hogy azért merült ez fel a bizottságban, mert a Zrt. 
levele nem volt egyértelmő, nem tartalmazott olyan elemeket, melyekrıl beszélni kell, mint 
pl.: matricás rendszer, hulladékudvar. Az önkormányzat célja, hogy minél alacsonyabban 
tudja tartani az árakat és minél kevésbé terheljék a lakosságot. Nagy János úrral szoktak 
tárgyalni, melyek során sokat általában nem tud elérni az önkormányzat, mert a Zrt. is a 
hulladéktörvény alapján állítja össze a díjakat. Véleménye szerint a szabályozás nem túl jó, 
mert gazdálkodásra nem ösztönzi a szolgáltatókat. Ismerteti a bizottság tárgyalás 
kezdeményezésére irányuló melléklet szerinti 144/2010. (XII. 07.) számú határozatát. 
Korábban azt ígérték, hogy december 31-ig elkészül a hulladékudvar, az új hulladékgyőjtı 
szigetek alapját már le is rakták. Nem valószínő, hogy mindegyik elkészül, de amit nagyon 
fontosnak tart, a szeméttelep rekultivációja megvalósult. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés, 
hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki 
azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
443/2010. (XII. 15.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy felkéri a polgármestert, a Pénzügyi, Ellenırzı 
és Rendészeti Bizottság, illetve a Településfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság elnökeit, hogy Nagy Jánossal, az 
AVE Zöldfok Zrt. igazgatójával egyeztetı tárgyalásokat 
folytassanak a lakossági matricás rendszer, hulladékudvar és az 
ISPA díjak kapcsán. 
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Dr. Pintér György polgármester 
   Viplak Tibor PERBiz. Elnök 
   Nyikos István TFB elnök 

 
 
 
3.3 Belsı ellenırzési jelentések 
3.3.1 Közbeszerzési eljárások 
 
Viplak Tibor PERB elnök ismerteti a bizottság közbeszerzési eljárások belsı ellenırzésérıl 
készült belsı ellenırzési jelentés elfogadására irányuló melléklet szerinti 146/2010. (XII. 07.) 
számú határozatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés, 
észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki 
azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
  
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
444/2010. (XII. 15.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Enying Város Önkormányzatánál „A 
közbeszerzési eljárások és az európai uniós forrásokkal 
támogatott fejlesztések végrehajtásának belsı ellenırzésérıl” 
készült – a határozat mellékletét képezı – belsı ellenırzési 
jelentést elfogadja.  
 
Felkéri Szörfi István jegyzıt, hogy 30 napon belül az 
intézkedési tervet készítse el. 
 
Határidı: 2011. január 06. 
Felelıs: Szörfi István jegyzı 

 
 
3.3.2 Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár belsı ellenırzése 
 
Viplak Tibor PERB elnök szerint célszerő lenne egy kihelyezett ülést tartani a könyvtárban. 
Ismerteti a bizottság belsı ellenırzési jelentés elfogadására irányuló 147/2010. (XII. 07.) 
számú  melléklet szerinti határozatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés, 
hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki 
azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
445/2010. (XII. 15.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 
„Leltározási tevékenységének értékelése, különös tekintettel a 
könyvtári állomány kezelésére” vonatkozásában készült – a 
határozat mellékletét képezı – belsı ellenırzési jelentést 
elfogadja. 

 
 
 
3.4. 2010. évi belsı ellenırzési terv módosításáról 
 
Viplak Tibor PERB elnök ismerteti, hogy a belsı ellenır kéréssel fordult a bizottság felé a 
belsı ellenırzési terv módosítását illetıen. Ismerteti a bizottság tervmódosítás elfogadására 
irányuló melléklet szerinti 148/2010. (XII. 07.) számú határozatát. 
 
15.38 órakor Rideg Lászlóné könyvtárvezetı elhagyja a tanácstermet. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés, 
észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki 
azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 



14/22 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
446/2010. (XII. 15.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a 2010. évi belsı ellenırzési terv módosítását – 
a határozat elválaszthatatlan mellékletét képezı tartalommal – 
elfogadja. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Dr. Pintér György polgármester 

 
 
3.5 Városi busz eladásával kapcsolatos javaslat 
 
Viplak Tibor PERB elnök elmondja, hogy a városi busz üzemeltetésével kapcsolatos javaslat 
merült fel a bizottság tegnapi ülésén. Ismerteti a bizottság önköltségi ár alkalmazására 
irányuló melléklet szerinti 155/2010. (XII. 14.) számú határozatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés, 
észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki 
azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
447/2010. (XII. 15.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Enying Város Szolgáltató Intézménye 
mőködtetésében lévı városi busz üzemeltetése, bérbeadása – a 
busz eladásáig – az önköltségi ár szerinti kilométer/Ft díjnak 
megfelelıen történjen. 
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Viplak Tibor EVSZI vezetı 

 
 
4. Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elıterjesztése 

Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola Pedagógiai Programjának 
módosítása 

 
Vajda Balázs OKS elnök elmondja, hogy az intézmény pedagógia programját az 
intézményvezetı és a kollégák integrációs pedagógiai programmal kívánják kibıvíteni, mely 
a halmozottan hátrányos helyzető és hátrányos helyzető gyerekek beilleszkedési 
nehézségeinek leküzdését segíti. Pályázaton szereztek plusz pénzt erre. Támogatandónak 
tartja ezt a munkát. Ismerteti a bizottság HBFGÁI Pedagógiai Programjának módosítására 
irányuló melléklet szerinti 34/2010. (XII. 08.) számú határozatát 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy nagyjából végiglátogatta az intézményeket, 
és vannak olyan értékek, amiket erısíteni kell. Van a városnak egy jó gimnáziuma, reméli, 
hogy az ott folyó munkát támogatni tudják, és a gyerekek létszáma is nıni fog. Az 
intézményvezetıket támogatni kell. A gimnáziumot megnézve megállapította, hogy 
megfelelı szinten mőködik, megfelelı infrastrukturális adottságokkal. Reméli, hogy a város 
így fenn tudja tartani és továbbfejlesztheti azt. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele, 
véleménye. Kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslat 
elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
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A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
448/2010. (XII. 15.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és 
Általános Iskola Pedagógiai Programjának módosítását a 
melléklet szerinti formában és tartalommal jóváhagyja.  
 
Határidı:  azonnal 
Felelıs:  Dr. Pintér György polgármester 

 
 
 
5. Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elıterjesztései 
5.1 Kiss Bence ismételt vételi ajánlata 
 
Dr. Pintér György polgármester felkéri Nyikos Istvánt, a TFB elnökét, hogy ismertesse a 
bizottság elıterjesztéseit. 
 
Nyikos István TFB elnök ismerteti a bizottság ingatlan értékesítésére irányuló melléklet 
szerinti 147/2010. (XII. 08.) számú határozatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, véleménye, észrevétele. 
Kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy 
aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
449/2010. (XII. 15.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az enyingi 7922, 7923, és 7902/4 hrsz-ú 
ingatlanokat értékesíti Kiss Bence 8130 Enying, Deák F. u. 8. 
szám alatti lakos részére  bruttó 3,5 millió Ft összegő vételárért. 
 
A tulajdonjog átruházása a teljes vételár befizetését követıen 
történik meg. 
 
Az ügyvédi és földmérıi költségek vevıt terhelik. Az 
önkormányzat 5 éves beépítési kötelezettséget és annak 
biztosítására visszavásárlási jogot jegyeztet be az ingatlan-
nyilvántartásba.  
 
Felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerzıdés 
aláírására. 
 
Felelıs:  dr. Pintér György polgármester  
Határidı:  2011. január 31. 
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5.2 EVÖ Fenntarthatósági Programjának felülvizsgálata 
 
Nyikos István TFB elnök ismerteti a bizottság program aktualizálásának elfogadására 
irányuló melléklet szerinti 148/2010. (XII. 08.) számú határozatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy a program szintén elérhetı lesz a város 
honlapján, és az EU-s pályázatokhoz elengedhetetlenül szükséges. 
 
Viplak Tibor képviselı elmondja, hogy horizontális vállalásokat is kellett tennie az 
önkormányzatnak. A Local Agendat a kolléganı folyamatosan vezeti. A pályázatok 
alkalmával ellenırizni fogják ezek meglétét, és teljesítését. Rengeteg feladat lesz ezzel 
kapcsolatosan. Az érdeklıdık megtekinthetik a honlapon Local Agenda 21 címen. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Egyéb kérdés, 
hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki 
azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
450/2010. (XII. 15.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Enying Város Önkormányzata 
Fenntarthatósági Programjának 2010. évi felülvizsgálatát 
melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

 
 
 
5.3 A&DZS Kft. kérelmének megtárgyalása 
 
Nyikos István TFB elnök ismerteti a bizottság bérleti szerzıdés feltételes megszüntetésére 
irányuló melléklet szerinti 150/2010. (XII. 08.) számú határozatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés, 
észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki 
azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
451/2010. (XII. 15.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az A&DZS Kft-vel (1024 Budapest, Lövıház u. 
12.; képviseli: Oláh Anna Mária ügyvezetı) 2010. március 22. 
napján megkötött, az Enying, László király u. 1-3. szám alatti 
bérleményre vonatkozó  bérleti szerzıdés közös megegyezéssel 
történı megszüntetéséhez azzal a feltétellel járul hozzá, hogy a 
bérleti szerzıdés megszőnésének idıpontja a közmődíjtartozás 
kiegyenlítésérıl szóló bizonylat önkormányzat részére történı 
bemutatásának napja. 
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Amennyiben bérlı a közmődíjtartozás kiegyenlítésérıl szóló 
bizonylatot önkormányzat részére nem mutatja be, a 
hivatkozott szerzıdésben foglalt rendes felmondási feltételek az 
irányadók. 
 
Határidı:  azonnal 
Felelıs:  dr. Pintér György polgármester 

 
 
5.4 Q-System térfigyelı kamera rendszer 
 
Nyikos István TFB elnök ismerteti a bizottság ajánlat elvetésére irányuló melléklet szerinti 
152/2010. (XII. 08.) számú határozatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek véleménye, kérdése, észrevétele. 
Kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy 
aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
452/2010. (XII. 15.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Q-System Hungary Rendszerfejlesztı Kft. 
(székhely: 4225 Debrecen, Bocskai u. 61.; képviseli: Mihalik 
János ügyvezetı) ajánlatát megköszönve azzal élni nem kíván. 
 
Felelıs:  dr. Pintér György polgármester  
Határidı:  2011. január 31. 

 
 
 
5.5 Gyalogátkelıhely tervezés – pályázati kiírásról tájékoztató 
 
Nyikos István TFB elnök ismerteti a bizottság pályázati részvételre irányuló melléklet 
szerinti 153/2010. (XII. 08.) számú határozatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy februárban kell beadni a pályázatot. Ezzel 
kapcsolatban a mai napon volt bejárás. Régóta égetı probléma a két gyalogátkelıhely hiánya 
a református templomnál, és Balatonbozsokon az óvodánál. Probléma, hogy erre kész terv 
nem volt, így kicsit gyorsított tempóban kell most az eljárást intézni. Kérdezi, van-e 
valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a határozati 
javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
453/2010. (XII. 15.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 
(székhely: 1024 Budapest, Lövıház utca 39.) „Pályázat 
közlekedésbiztonsági beavatkozásra” elnevezéső pályázaton 
részt kíván venni és felhatalmazza a polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Felelıs:  dr. Pintér György polgármester  
Határidı:  folyamatos 

 
 
5.6 Alsótekeresi tőzcsap áthelyezése 
 
Nyikos István TFB elnök ismerteti a bizottság elvi támogatás adására irányuló melléklet 
szerinti 154/2010. (XII. 08.) határozatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, véleménye, észrevétele. 
Kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy 
aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
454/2010. (XII. 15.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a 0253/19 hrsz-ú, a valóságban, Alsótekeres 
Cseresznye u. 12. szám alatti ingatlan tekintetében a tőzcsap 
áthelyezését elviekben  támogatja, de 2011. évi költségvetésében 
az áthelyezéssel járó költségeket vállalni nem tudja. 
 
Felelıs:  dr. Pintér György polgármester  
Határidı:  2011. január 31. 

 
 
5.7 Hujber Ferenc kérelme hulladékgyőjtı pont áthelyezése kapcsán 
 
Nyikos István TFB elnök ismerteti a bizottság kérelem támogatására irányuló melléklet 
szerinti 155/2010. (XII. 08.) számú határozatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy eddig csak a szigetek helye lett kijelölve, így 
a betonalapzat kerül csak áthelyezésre. 12 sziget létesül, melyek jóval nagyobbak az 
eddigieknél. Talán jobban fognak mőködni. Kérdezi, van-e valakinek véleménye, kérdése, 
észrevétele. 
 
Nyikos István TFB elnök ismerteti, hogy többen javasoltak cserét, minıségi kifogást emeltek 
a szigetekkel kapcsolatban, melyek nagy része össze van törve, el van mozdítva. 
 
Viplak Tibor képviselı elmondja, hogy az ISPA program keretén belül valósul meg a 
szigetek elhelyezése, az alapokat már elhelyezték, és az új győjtıket kihelyezik. Az eddigiek 
ideiglenesek voltak, immár 6 éve. Reméli, hogy heteken belül megoldódik a probléma, és 
Enyingen is EU konform lesz a szelektív hulladékgyőjtés. 
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Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy írt egy levelet a Zöldfok Zrt-nek, hogy 
hogyan tudják megoldani akár az ingatlanról való elszállítását a szelektíven győjtött 
hulladéknak. Visszajelzést még nem kapott. Más cég azonban megkereste az 
önkormányzatot, hogy a helyi válogatás megoldásával munkahelyeket teremtene. Kérdezi, 
van-e valakinek kérdése, véleménye. Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a 
határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
455/2010. (XII. 15.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Hujber Ferenc, 8130 Enying, Fı u. 119. szám 
alatti lakos szelektív hulladékgyőjtı sziget áthelyezésére 
irányuló kérelmét támogatja. 
 
Felelıs:  dr. Pintér György polgármester  
Határidı:  2011. január 31. 

 
 
5.8 Állattartási rendelet módosításának kérdése Kiss József kérelme kapcsán 
 
Nyikos István TFB elnök ismerteti a bizottság rendeletmódosítás elutasítására irányuló 
melléklet szerinti 157/2010. (XII. 08.) számú határozatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, véleménye, észrevétele. 
Kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy 
aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
456/2010. (XII. 15.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott Kiss József, 8130 Enying, Deák F. u. 8. szám alatti 
lakos kérelmét nem támogatja és az állatok tartásáról szóló 
56/2009. (XII. 21.) önkormányzati rendeletet nem módosítja. 
 
Felelıs:  dr. Pintér György polgármester 
Határidı:  2011. január 31. 

 
 
5.9 Pro Team Nonprofit Kft. helyiségbérleti kérelme 
 
Nyikos István TFB elnök ismerteti a bizottság késıbbi tárgyalásra irányuló melléklet szerinti 
161/2010. (XII. 08.) számú határozatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy megváltozott munkaképességőeket 
foglalkoztat a cég. A jelenlegi helyiség, a volt TSZ területén túl nagynak bizonyul a 
számukra. Május után visszatérnek a kérésre. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. 
Kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy 
aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
457/2010. (XII. 15.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Pro Team Nonprofit Kft. (székhely: 4400 
Nyíregyháza, Lujza u. 4., képviseli: Békési József Területi 
Igazgató) Erzsébet Ligeti iskolára vonatkozó bérleti igényét 
támogatni 2011. év elsı felében nem tudja, tekintettel arra, hogy 
az épületben jelenleg ideiglenesen Városi Bölcsıde Intézménye 
tartózkodik. 
 
2011. év második félévétıl várhatóan felszabadul az épület 
területe, mely újabb tárgyalások után lehetıvé tenné a cég által 
megjelölt tevékenység gyakorlását. 
 
Felelıs:  dr. Pintér György polgármester  
Határidı:  folyamatos 

 
 
5.10 Balatonvilágos község külterületi szabályozási tervének megvitatása 
 
Nyikos István TFB elnök ismerteti a bizottság kifogásemelés elvetésére irányuló melléklet 
szerinti 162/2010. (XII. 08.) számú határozatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés, 
észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki 
azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
458/2010. (XII. 15.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy  Balatonvilágos község külterületi 
szabályozási tervének melléklet szerinti módosításával 
kapcsolatban kifogást nem emel, azonban a további eljárásban 
részt kíván venni.  

 
Felelıs:  dr. Pintér György polgármester  
Határidı:  folyamatos 

 
 
5.11 Tárgyalások kezdeményezése az Enyingi Agrár Zrt-vel 
 
Nyikos István TFB elnök ismerteti a bizottság Ligeti iskola környékének rendbe tételére 
irányuló melléklet szerinti 163/2010. (XII. 08.) számú határozatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, véleménye, észrevétele. 
Kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy 
aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
459/2010. (XII. 15.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy felkéri dr. Pintér György polgármestert, hogy 
folytasson egyeztetı tárgyalásokat az Enyingi Agrár Zrt. 
vezérigazgatójával, Szávay Gáborral arról, hogy az Új tó 
környéki cserjés erdı áthelyezésével párhuzamosan a Ligeti 
iskola környékének rendben tartása is valósuljon meg. 
 
Felelıs:  dr. Pintér György polgármester  
Határidı:  folyamatos 

 
 
4.12 Tájékoztatás kérése a Mezıszöv Zrt-tıl 
 
Nyikos István TFB elnök ismerteti a bizottság épülethasznosítással kapcsolatos tervekrıl 
tájékoztatáskérésre irányuló melléklet szerinti 164/2010. (XII. 08.) számú határozatát. 
 
16.01 órakor Mihályfi Gábor aljegyzı elhagyja a tanácstermet. 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy holnap 10.00 órakor tárgyal a 
cégvezetıkkel, és tájékoztatja majd a bizottságot és a testületet. Felmerült a kérdés, hogy ha 
az önkormányzat további intézményeket (új óvoda, sportcsarnok) tervezne, hova lehetne 
ıket elhelyezni. Véleménye szerint ott ideális lenne. Az épületek bontás közeli állapotban 
vannak. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, véleménye. 
 
Csonka Zoltán Ép. Hat. vezetı felhívja rá a figyelmet, hogy az épület a kiküldött anyag 
szerinti helyrajzi számon van, de albetéten szerepel önálló tulajdonosként a Mezıszöv Zrt. 
Az épület romos, ki kell kérni a tulajdonos szándékát, de az épület állagát tekintve az Ép. 
Hatóságnak is van jogosultsága intézkedni. Valamit kezdeni kell vele, természetesen a 
tulajdonos bevonásával. A tulajdonviszonyok azonban nem egyértelmőek. 
 
16.02 órakor Mihályfi Gábor aljegyzı visszatér a tanácsterembe. 
 
Dr. Pintér György polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, 
hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
460/2010. (XII. 15.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy felkéri dr. Pintér György polgármestert, hogy 
vegye fel a kapcsolatot Sümegi Zsolt cégvezetıvel és kérjen 
tájékoztatást arról, hogy a Mezıszöv Zrt-nek, mint 
tulajdonosnak milyen elképzelései vannak az önkormányzat 
enyingi 1474/40 hrsz-ú ingatlanán található épületekkel 
kapcsolatban. 
 
Felelıs:  dr. Pintér György polgármester  
Határidı:  folyamatos 
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Dr. Pintér György polgármester - egyéb közérdekő bejelentés nem lévén – megköszöni a 
részvételt, és a jelenlévıknek valamint a TV-nézıknek kellemes ünnepeket kíván. A nyílt 
ülést 16.04 órakor bezárja. 
 
 
Enying, 2010. december 20.  
 
 
 
 
 
  Dr. Pintér György    Szörfi István 
     polgármester          jegyzı 
 
 
 
 
 
  Dr. Lelkes Ákos    Méreg János 
         hitelesítı        hitelesítı 


