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TARTALOM 
2007. évi képviselı-testületi határozatok 

 
 
1/2007. (II.08) Rendelıintézet mőködéséhez külsı forrás mérlegelése 

2/2007. (II.08) Rendelıintézet együttes mőködtetése 

3/2007. (II.08) Köztisztviselıi teljesítménykövetelmények alapját képezı célok 

4/2007. (II.08) Ingatlan értékesítése Vacsora Tamás és Hosszú Anett részére 

5/2007. (II.08) dr. Pintér György ügyvédi szolgáltatásáról 

6/2007. (II.08) Füves labdarúgópálya szélesítése, korszerősítése a SPO-KSL-07 pályázat alapján 

7/2007. (II.08) Intézmények saját bevételeirıl I. 

8/2007. (II.08) Intézmények saját bevételeirıl II. 

9/2007. (II.08) 15/2005. (X.01.) sz. rendelettel kapcsolatos vita lezárása 

10/2007. (II.08) Tourinform iroda végleges bezárását nem támogatják 

11/2007. (II.08) Tourinform iroda integrálása a Mővelıdési Házba 2007. április 1. napjával 

12/2007. (II.08) Tourinform iroda csak szervezetileg történı integrálását nem támogatják 

13/2007. (II.08) Tourinform iroda szervezetileg és helyileg történı integrálása 

14/2007. (II.08) Török B. Ált. Iskola létszámcsökkentése 1 

15/2007. (II.08) Szemétszállítási díj bevezetése 2007. április 1. napjától 

16/2007. (II.08)  2007. költségvetésben újabb továbbtanuláshoz, másoddiplomához elıirányzatot 

nem biztosítanak  

17/2007. (II.08) Önkormányzat közalkalmazottai részére étkezési és ruházati hozzájárulás 

megvonása 

18/2007. (II.08) Polgármesteri Hivatal létszámleépítésérıl szóló vita lezárása 

19/2007. (II.08) Polgármesteri Hivatal létszámleépítése 2007. április 1. napjától 

20/2007. (II.08) 222/2006 (VIII.30.) sz. határozat hatályon kívül helyezése 

21/2007. (II.08) Szántó K.J. utca felújítására maximum 2 millió Ft biztosítása 

22/2007. (II.08) Szolgáltató Intézmény felkérése a Szántó K.J. utca felújítására 

23/2007. (II.08) 13. havi illetmény kifizetése pótlékok nélkül az intézményvezetık részére 

24/2007. (II.08) Pótelıirányzat a Városi Bölcsıde részére 

25/2007. (II.08) EVSE Labdarúgó Szakosztály elszámolásának az elfogadása 

26/2007. (II.08) ESZI vezetıjének felkérése a „19 fıs tartós bentlakásos szociális intézmény” 

mőködési feltételeinek kidolgozására 

27/2007. (II.08) A PüB és OKS felkérése az intézmények gazdálkodásának vizsgálatára 

28/2007. (II.08) Testületi ülés folytatása a negyedik óra letelte után 

                                                 
1 Hatályon kívül helyezte a 77/2007. (II.28.) sz. határozat 



 2 

29/2007. (II.08) Euromusic Kft. részére bérbe adott ingatlanok bérleti szerzıdésének módosítása 

30/2007. (II.08) Ingatlan bérbeadása Ágota Istvánné részére 

31/2007. (II.08) Külterület, gyep mővelési ágú ingatlanok haszonbérletére vonatkozó 2007. évi 

díjtételek megállapítása 

32/2007. (II.08) Ingatlan bérbeadása Rózsa András részére 

33/2007. (II.08) Ingatlanok bérbeadása Mezıszöv Rt. részére 

34/2007. (II.08) Ingatlanok bérbeadása Mikó Ferenc részére 

35/2007. (II.08) Ingatlan bérbeadása ifj. Simon József részére 

36/2007. (II.08) Ingatlanok bérbeadása Mayer János részére 

37/2007. (II.08) Ingatlan bérbeadása Vései Lajos részére 

38/2007. (II.08) Ingatlanok bérbeadása Péntek József részére 

39/2007. (II.08) Ingatlan bérbeadása Ottmájer István részére 

40/2007. (II.08) Ingatlan értékesítése Rózsás Hajnalka és Rudniczai Tamás részére 

41/2007. (II.08) Ingatlan értékesítése Méreg Bálint részére 

42/2007. (II.08) 634 hrsz-ú ingatlant nem értékesíti 

43/2007. (II.08) Lóversenyfogadás és bukmékeri rendszerő fogadás szervezéséhez hozzá nem 

járulás 

44/2007. (II.08) Enying, Vasút u. 10/a. sz. alatti házra vonatkozóan kártérítést nem biztosít 

45/2007. (II.08) Batthyány kastély parkolója melletti sávhoz térelválasztó kihelyezése 

46/2007. (II.08) 2294/4 hrsz-ú ingatlanból terület felajánlása megvásárlásra  

47/2007. (II.08) Intézményvezetık megbízása az épületekkel kapcsolatos problémákról való 

tájékoztatásra 

48/2007. (II.08) Szakértı felkérése az intézmény összevonás lehetıségeinek vizsgálatára 

49/2007. (II.08) Hozzájárulás tanítói munkakörbıl fejlesztı pedagógus munkakörbe helyezéshez 

50/2007. (II.08) Hírmondó lap megjelenésének és példányszámának meghatározása 

51/2007. (II.08) Enyingi Városi Sportegyesület 2007. évi támogatása 

52/2007. (II.08) Szirombontogató Óvoda alapító-okiratának módosítása 

53/2007. (II.08) Trianoni emlékmő tárgyalásának visszautalása a OKS részére 

54/2007. (II.08) 380/2006 (XII.13.) határozat módosítása 

55/2007. (II.08) Közmeghallgatás idejének és témájának a meghatározása 

56/2007. (II.08) Bagyuláné dr. Balázs Lívia ügyvédnı felkérése dr. Hegyi Katalinnal szemben 

fennálló peres ügyben 

57/2007. (II.08) A Mezıföldi Többcélú Kistérségi Társulás önálló munkaszervezetének 

létrehozásához hozzájárulás 

58/2007. (II.08) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás elutasítása – Simon Andrea zárt 
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59/2007. (II.08) Egészségügyi Bizottság határozatának helybenhagyása – Somogyi Jánosné zárt 

60/2007. (II.08) Kérelem helybenhagyása – Katus Károly Imre zárt 

61/2007. (II.08) OKS kültag megválasztása – Kató Balázs zárt 

62/2007. (II.28) Jegyzı elleni fegyelmi eljárás megindítása ügyében név szerinti szavazás zárt 

63/2007. (II.28) Jegyzı elleni fegyelmi eljárás megindítása zárt 

64/2007. (II.28) Jegyzı elleni fegyelmi eljárás vizsgálóbiztosának megválasztása zárt 

65/2007. (II.28) Jegyzı elleni fegyelmi eljárás lefolytatásához jogi képviselı felkérése 

66/2007. (II.28) Jegyzı elleni fegyelmi eljárás költségének forrása és összege meghatározása 

67/2007. (II.28) Sportpálya létesítésének pályázatához forrás meghatározása 

68/2007. (II.28) Labdarúgó Létesítési Programhoz való csatlakozás 

69/2007. (II.28) 1641/28 hrsz-ú ingatlan beépítési kötelezettség töröltetése 

70/2007. (II.28) Ingatlan (6108 hrsz) bérbeadása Mayer János részére 

71/2007. (II.28) Ingatlanok (6102,6104 hrsz) bérbeadása Mayer János részére 2 

72/2007. (II.28) 2007. évi költségvetést érintı döntések átvezetése a rendelet elfogadása után 

73/2007. (II.28) Költségvetési rendelet módosítása (külön soron a közmőfejlesztés) 

74/2007. (II.28) 2007. évi költségvetési rendelet tervezetben 15.§ (20) pont beillesztése 

75/2007. (II.28) Árindex Kft. együttmőködési keret-megállapodást nem támogatja 

76/2007. (II.28) Katasztrófa Alapba 2007. évi összeg meghatározása 

77/2007. (II.28) Török B. Ált. Iskola létszámleépítése 

78/2007. (II.28) Szolgáltató Intézmény IV. negyedévi átcsoportosítási kérelmének elfogadása 

79/2007. (II.28) Rendkívüli testületi ülés idejének és témájának a meghatározása 

80/2007. (II.28) Fejlesztési program javaslatai 

81/2007. (II.28) Buszjárattal kapcsolatos megbízás 

82/2007. (II.28) Hulladékgyőjtési akció szervezése 

83/2007. (II.28) ESZI udvarának térburkolása 

84/2007. (II.28) Ingatlan értékesítése Rafael Andor részére 3 

85/2007. (II.28) 595 és 597 hrsz-ú ingatlanokat nem értékesítik 

86/2007. (II.28) Szabó Kereskedelmi Kft.-vel kötött bérleti szerzıdés díjának módosítása 

87/2007. (II.28) Ingatlanok bérbeadása Kopácsi Krisztián részére 

88/2007. (II.28) Rendelıintézeti büfé helyiség bérbeadása 

89/2007. (II.28) Trianoni emlékmő létrehozását nem támogatja 

90/2007. (II.28) Viziterv Kft. árajánlatának tudomásul vétele 

91/2007. (II.28) Fejlesztési koncepciónál sorrend meghatározása; Okmányiroda átköltöztetése 

                                                 
2 Hatályon kívül helyezte a 138/2007. (III.28.) sz. határozat 
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92/2007. (II.28) Venturi Kft. teljesítésigazolásának elfogadása 

93/2007. (II.28) Vas Gereben Mőv. Ház és Könyvtár 2007-2014 évi továbbképzési tervének 

elfogadása 

94/2007. (II.28) Török B. Ált. Iskola minısítési eljárásának kezdeményezése 

95/2007. (II.28) Török B. Ált. Iskola alapító okiratának módosítása 

96/2007. (II.28) Önkormányzati és közoktatási intézmények minıségirányítási programjának 

megvásárlása 

97/2007. (II.28) Közoktatási intézmények tanítási idıkeretét csökkenthetı távollétek 

meghatározása4 

98/2007. (II.28) Mentıszolgálat részére eszközbeszerzés támogatása 

99/2007. (II.28) Nagyné dr. Farkas Ildikó szerzıdés módosításának támogatása 

100/2007. (II.28) Kistérségi polgármesterek meghívása a rendkívüli testületi ülésre 

101/2007. (II.28) Városunkért Közalapítvány kuratórium elnökének megválasztása zárt  

102/2007. (III.07) 2006. IV. negyedévi elıirányzat-módosításairól szóló beszámoló elfogadása 

103/2007. (III.07) Jegyzı ellen indított fegyelmi eljárás meghosszabbítása 15 nappal 

104/2007. (III.07) Vas Gereben Mőv. Ház és Könyvtár Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 

módosítása 

105/2007. (III.07) PüB és TFB felkérése a Medical Center Kft.-vel történı kapcsolatfelvételre  

106/2007. (III.07) Enyingi külterület 045 hrsz-ú közút, úttá történı mővelési ág változtatása 

107/2007. (III.07) TFB felkérése a településfejlesztési koncepció felülvizsgálatára 

108/2007. (III.28) Rendelıintézeti büfé helyiségben felújítások elvégzésének engedélyezése 

109/2007. (III.28) Szolgáltató Intézmény létszámát nem csökkenti 

110/2007. (III.28) Városi Bölcsıde létszámát nem változtatja 

111/2007. (III.28) Mővelıdési Ház és Könyvtár létszámát nem változtatja 

112/2007. (III.28) Egyesített Szociális Intézmény létszámát nem változtatja 

113/2007. (III.28) Török B. Ált. Iskola járdaépítésének engedélyezése 

114/2007. (III.28) Cigány Kisebbségi Önkormányzat közhasznú foglalkoztatással kapcsolatos 

kérelmének visszautalása a PüB számára 

115/2007. (III.28) Megváltozott utcák házszám- és utcanévtábláinak pótlását a fejlesztési 

prioritások közé sorolása 

116/2007. (III.28) Szörfiné Tóth Ágnes lemondásának elfogadása 

117/2007. (III.28) Tourinform iroda megszüntetése, jogutód Vas Gereben Mőv. Ház 

118/2007. (III.28) Vas Gereben Mőv. Ház és Könyvtár alapító okiratának módosítása 

                                                                                                                                                         
3 Hatályon kívül helyezte a 392/2007. (X.31.) sz. határozat 
4 Visszavonta az 52/2011. (II. 23.) számú határozat. 
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119/2007. (III.28) „19 fıs tartós bentlakásos szociális intézmény” ápolást-gondozást nyújtó 

ellátásként történı üzemeltetése 

120/2007. (III.28) S&S Kft. megbízása a világítási és főtési rekonstrukció kiépítésével kapcsolatos 

árajánlat elkészítésével, önkormányzati intézményekre vonatkozóan 

121/2007. (III.28) VENTURI Kft.-vel létrejött vállalkozói szerzıdés módosításának jóváhagyása 

122/2007. (III.28) VENTURI Kft. által benyújtott 336. sz. szerzıdés elfogadásának feltétele 

123/2007. (III.28) Ingatlan értékesítése Mikó Ferenc és Mikó Liane Edith részére 5 

124/2007. (III.28) Ingatlancsere biztosítása Mikó Liane Edith részére 6 

125/2007. (III.28) Sebességmérı berendezés finanszírozására pénz nem biztosít 

126/2007. (III.28) Hozzájárulás a Pro Rehab. Kft. számára az átalakítások elvégzéséhez 

127/2007. (III.28) Ingatlan haszonbérbe adása Raffael József számára 

128/2007. (III.28) Ingatlan értékesítése Farkas Roland részére 

129/2007. (III.28) Ingatlan haszonbérleti díjának módosítása - Botos Sándor 

130/2007. (III.28) Enyingi 0194/3, 0194/6, 0199, 0196/2, 0242/3, 0242/4 hrsz-ú ingatlanokat nem 

értékesíti 

131/2007. (III.28) TFB felkérése az Enying, Szabadság tér 5. szám alatti ingatlan átadásának 

kivizsgálására 

132/2007. (III.28) Batthyány kastély többlet vízfelhasználásának kivizsgálása 

133/2007. (III.28) Batthyány kastély déli szárnyánál külön almérı elhelyezése 

134/2007. (III.28) Hulladékgazdálkodási Terv beszámoló megküldése a szomszédos települések, 

megyei önkormányzat, környezetvédelmi felügyelıség részére 

135/2007. (III.28) Nyikos István vendéglátó egységének mőködtetéséhez parkolóhely biztosítása 7 

136/2007. (III.28) Enyingi 080/5 hrsz-ú ingatlan farm övezeti besorolásra történı módosítása 

137/2007. (III.28) Településrendezési terv 64. sz. fıút átkelési szakaszra vonatkozó javaslatok 

138/2007. (III.28) Ingatlan bérbeadása Mayer Jánosné részére 

139/2007. (III.28) Enying, Ady E. u. 2. sz. alatti ingatlan (okmányiroda) értékesítésre való 

kijelölése 

140/2007. (III.28) TEKI-ben az önkormányzati tulajdonú utak állagmegóvásának szerepeltetése 

141/2007. (III.28) CÉDE-ben a leírt tételek szerepetetése 

142/2007. (III.28) Enying, Kossuth u. 29. sz. alatti ingatlan (volt Tourinform) bérbeadásának 

pályáztatása 

                                                 
5 Hatályon kívül helyezte a 112/2008. (III.26.) sz. határozat 
6 Hatályon kívül helyezte a 88/2008. (III.26.) sz. határozat 
7 Hatályon kívül helyezte a 259/2007. (VI.27.) sz. határozat 
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143/2007. (III.28) Enying-Balatonbozsok, Fı u. 61/c. sz. alatti ingatlanrész (volt posta) 

bérbeadásának pályáztatása 

144/2007. (III.28) Közoktatási intézményhálózat ellenırzési és értékelési rendszerének elfogadása 

145/2007. (III.28) Bocsor István Gimnázium alapító okiratának módosítása 

146/2007. (III.28) Török Bálint Ált. Iskola alapító okiratának módosítása 

147/2007. (III.28) Szirombontogató Óvoda alapító okiratának módosítása 

148/2007. (III.28) Engedély Török B. Ált. Iskola számára ügyvédi költségek saját bevét. terhére 

történı kiegyenlítésre, Nemesszeghy Edvinnével történı egyezségnél zárt 

149/2007. (III.28) Elıirányzat biztosítása Török B. Ált. Iskola számára Nemesszeghy Edvinnével 

történı peren kívüli megegyezéshez zárt 

150/2007. (III.28) Bodó Imre díszpolgári temetése zárt 

151/2007. (III.29) Napirendi pont vitájának lezárása zárt 

152/2007. (III.29) Név szerinti szavazás elutasítása zárt 

153/2007. (III.29) Jegyzı munkaviszonyának közös megegyezéssel történı megszőntetése 

tárgyában titkos szavazás zárt 

154/2007. (IV.06) HÖF TEKI támogatásra pályázat benyújtása, bel- és külterületi, kiszolgáló és 

lakóutak fenntartási, felújítási munkáinak elvégzésére 

155/2007. (IV.06) HÖF CÉDE támogatásra pályázat benyújtása, árokásó-kommunális gép 

beszerzése 

156/2007. (IV.06) HÖF CÉDE támogatásra pályázat benyújtása, Bocsor István Gim. Tetı héjazat 

felújítása 

157/2007. (IV.06) HÖF CÉDE támogatásra pályázat benyújtása, Városi Bölcsıde tetı héjazat 

felújítása 

158/2007. (IV.11) Jegyzı elleni fegyelmi eljárás megszüntetése zárt 

159/2007. (IV.18) ÖNHIKI pályázat benyújtása 

160/2007. (IV.18) Kommunális adóbevétel, fejlesztési bevételek közötti szerepeltetése 

161/2007. (IV.25) Alpolgármester megválasztása – dr. Lelkes Ákos 

162/2007. (IV.25) Bentlakásos szociális intézmény nıvérhívó rendszere alapvezetékének kiépítése 

163/2007. (IV.25) Bentlakásos szociális intézmény befejezı munkáira tett ajánlat elfogadása 

164/2007. (IV.25) Önkormányzat Gazdasági programjának elfogadása 

165/2007. (IV.25) Polgármesteri Hivatal ügyrendjének elfogadása89 

166/2007. (IV.25) Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár, Közkincs-III. sz. pályázatának 

támogatása 

                                                 
8 Módosította a 291/2008. (VIII.27.) sz. határozat 
9 Módosította a 382/2010. (XI. 24.) sz. határozat. 



 7 

167/2007. (IV.25) Mezıszöv Zrt-vel településrendezési szerzıdés kötése 

168/2007. (IV.25) 2006. évi normatíva elszámolás jóváhagyása 

169/2007. (IV.25) Balatonbozsokért Alapítvány 2007. évi támogatása 

170/2007. (IV.25) Boróka Alapítvány 2007. évi támogatása 

171/2007. (IV.25) Háziorvosok iparőzési adó mérséklésére vonatkozó kérelem áthelyezése helyi 

adóhatósághoz 

172/2007. (IV.25) Mőfüves labdarúgópálya pályázatának visszautalása újratárgyalásra az OKS 

bizottság számára 

173/2007. (IV.25) 1/2006. (I.25.) sz. határozat hatályban hagyása 

174/2007. (IV.25) Fejérvíz Zrt. 2007. évi fejlesztéseit nem támogatja 

175/2007. (IV.25) 1226 hrsz-ú, Enying, Marosi u. 14. sz. alatti ingatlan megvételére vonatkozó 

tárgyalások lefolytatására megbízás 

176/2007. (IV.25) 1226 hrsz-ú, Enying, Marosi u. 14. sz. alatti ingatlant nem újítja fel 

177/2007. (IV.25) Városi Polgárırség gépjármőjének tárolásához nem tud garázst biztosítani 

178/2007. (IV.25) Batthyány kastélynál keletkezett vízhasználat költségét nem egyenlíti ki 

179/2007. (IV.25) 1312/1 hrsz-ú, Enying, Kossuth u. 47. sz. alatti ingatlanra vonatkozó adó és 

értékbizonyítvány elkészítésére felkérés 

180/2007. (IV.25) Szirombontogató Óvoda ellenırzési és értékelési rendszerének elfogadása 

181/2007. (IV.25) Török B. Ált. Iskola ellenırzési és értékelési rendszerének elfogadása 

182/2007. (IV.25) Bocsor István Gimnázium ellenırzési és értékelési rendszerének elfogadása 

183/2007. (IV.25) Közoktatási intézmények átvilágítására közoktatási szakértı felkérését nem 

támogatja 

184/2007. (IV.25) Temetési segély iránti kérelem elutasítása – Pataki Zoltánné zárt 

185/2007. (IV.25) Till Istvánné részére „Kiváló Közszolgálatért” kitüntetés adományozását nem 

támogatja zárt 

186/2007. (IV.25) Puskás Józsefné részére „Kiváló Közszolgálatért” kitüntetés adományozása zárt 

187/2007. (V.30) Nyikos István kérelmét a TF Bizottság számára utalja tárgyalásra 

188/2007. (V.30) Severitas Vagyonvédı Kft. szolgáltatásait nem kívánja igénybe venni 

189/2007. (V.30) Önkormányzati lakást nem tud biztosítani Jónás József részére 

190/2007. (V.30) Ingatlan értékesítése (1021 hrsz.) Sziládi Béla részére 

191/2007. (V.30) 1690/24 hrsz-ú ingatlanon kialakítandó utca víz, villany közmő mőszaki 

tervének megrendelése 

192/2007. (V.30) Ingatlan értékesítése (1690/16 hrsz.) Kovács Richárd részére 10 

                                                 
10 Hatályon kívül helyezte a 98/2008. (III.26.) sz. határozat 
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193/2007. (V.30) Ingatlan értékesítése (1690/15 hrsz.) Tóth Bernadett és Juhász Lajos részére 11 

194/2007. (V.30) Ingatlan értékesítése (1690/18 hrsz.) Cserni Miklós részére 12 

195/2007. (V.30) Ingatlan értékesítésébıl befolyt összeget a 1690/24 hrsz-ú ingatlanon létesülı 

utca közmővesítésére fordítja 13 

196/2007. (V.30) Pannon Fejlesztı Kft-tıl szerzıdéstervezetek kérése 

197/2007. (V.30) Enying, Szabadság tér 5. sz. alatti ingatlan Római Katolikus Egyház részére 

történı átadása 14 

198/2007. (V.30) Ingatlanrész értékesítése (2294/4 hrsz.) 

199/2007. (V.30) Enying Cigány Kisebbségi Önk. felkérése kimutatás készítésére a 0238/12 hrsz-

ú ingatlannal kapcsolatban 

200/2007. (V.30) Enying 0196/1 hrsz-ú termıföld ingyenes vagyonkezelésbe adása 

201/2007. (V.30) 0196/1 hrsz-ú ingatlan szabályozási tervének, ill. a 0194/5, 03/1, 254, 0247/1 

hrsz-ú ingatlanok településszerkezeti tervének módosítása 

202/2007. (V.30) Kerékpárutak tervezésére/építésére kiírt pályázaton 2007. évben nem vesz részt 

203/2007. (V.30) Zöldfok Zrt. szelektív hulladékgyőjtés kapcs. ajánlatát 2007. évben nem 

valósítja meg 

204/2007. (V.30) Határozati javaslat módosítása (205/2007.) 

205/2007. (V.30) Enying 2256/1 hrsz-ú terület vonatkozásában a rendezési terv módosítása 

206/2007. (V.30) OLLÉ Programmal kapcsolatban közbeszerzési eljárásokon való részvétel 

207/2007. (V.30) Vas Gereben Mőv. Ház és Könyvtár 2006. évi beszámolójának elfogadása 

208/2007. (V.30) Török B. Ált. Iskola helyi tantervének módosítása 

209/2007. (V.30) Bocsor I. Gimn. házirendjének módosítása 

210/2007. (V.30) Bocsor I. Gimn. helyi tantervének módosítása 

211/2007. (V.30) Török B. Ált. Iskola 2007/2008-as tanévre vonatkozó csoportszáma 

212/2007. (V.30) Szirombontogató Óvoda 2007/2008-as nevelési évre vonatkozó csoportszáma 

213/2007. (V.30) Szirombontogató Óvoda alapító okiratának módosítása 

214/2007. (V.30) Török B. Ált. Iskola eszközbeszerzési tervének módosítása 

215/2007. (V.30) Szinergia Kft. megbízása Enying város jövıkép programjának kidolgozására 15 

216/2007. (V.30) Med-Econ Kft-tıl tanulmánytervet nem kér a Batthyány kastély II. ütemének 

rehabilitációja tárgyában 

                                                 
11 Hatályon kívül helyezte a 98/2008. (III.26.) sz. határozat 
12 Hatályon kívül helyezte a 98/2008. (III.26.) sz. határozat 
13 Hatályon kívül helyezte a 98/2008. (III.26.) sz. határozat 
14 Módosította a 278/2007. (VIII.29.) sz. határozat 
15 Hatályon kívül helyezte a 244/2007. (VI.27.) sz. határozat 
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217/2007. (V.30) Med-Econ Kft. Kistérségi Járóbeteg rendelı megvalósíthatósági tanulmányában 

szerepelteti az „orvos-technológia tervezést” 

218/2007. (V.30) Med-Econ Kft. Kistérségi Járóbeteg rendelı megvalósíthatósági tanulmányában 

szerepelteti az „épülettervezés és üzemeltetés-tervezést”  

219/2007. (V.30) Med-Econ Kft. Kistérségi Járóbeteg rendelı megvalósíthatósági tanulmányában 

szerepelteti az „épületben fennmaradó szabad kapacitások kihasználásának 

tervezését” 

220/2007. (V.30) 0238/12/A/4 hrsz-ú lakás 1/3-1/3 tulajdoni hányadának megvásárlása 

221/2007. (V.30) 0238/12/A/4 hrsz-ú lakás 1/3 tulajdoni hányadának megvásárlása végrehajtás 

keretében 

222/2007. (V.30) Tourinform iroda feladatainak megszüntetése, Mőv. Ház alapító okiratának 

módosítása 

223/2007. (V.30) Tourinform iroda bútorainak és eszközeinek elhelyezése 

224/2007. (V.30) 19 fıs bentlakásos szociális intézmény meghirdetése 

225/2007. (V.30) 19 fıs bentlakásos szociális intézmény térítési díja 2008. január 1-tıl 

226/2007. (V.30) Pénzügyi Bizottság 2007. május 9-i ellenırzésének elfogadása 

227/2007. (V.30) A 2006. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról és felhasználásáról 

228/2007. (V.30) 5 fı közhasznú foglalkoztatásáról megállapodás kötése a ECKÖ-val 

229/2007. (V.30) Nem biztosít pótelıirányzatot a Polg. Hiv. számára a Munkaügyi Bírósági 

eljáráshoz 

230/2007. (V.30) Nem biztosít pótelıirányzatot a Polg. Hiv. számára az ebösszeírás elvégzéséhez 

231/2007. (V.30) Nem biztosít pótelıirányzatot a Polg. Hiv. számára a túlmunkák elrendelésére 

232/2007. (V.30) ECKÖ-val kötendı együttmőködési megállapodás elfogadása 

233/2007. (V.30) Ügyvédi költség megtérítésére irányuló kérelmet nem támogatja 

234/2007. (V.30) Ideiglenes Fejlesztési Bizottság létrehozása  

235/2007. (V.30) Ideiglenes Fejlesztési Bizottság tagja Bíró Attila 

236/2007. (V.30) Ideiglenes Fejlesztési Bizottság tagja Venczel Zita 

237/2007. (V.30) Ideiglenes Fejlesztési Bizottság tagja Buza Lajos 

238/2007. (V.30) Okmányiroda címének megállapítása 

239/2007. (V.30) Városi Bölcsıde tetıszerkezetének felújítására ajánlatok kérése 

240/2007. (V.30) Till Istvánné részére „Kiváló Közszolgálatért” kitüntetés adományozása zárt 

241/2007. (VI.27.) dr. Lelkes Ákos képviselı visszahívása az Eü. és Szoc. Bizottságból 

242/2007 (VI.27.)  Nagy József Ödön képviselı Eü. és Szoc. Biz. tagjává választás 

243/2007 (VI.27.)  ECKÖ közhasznú foglalkoztatás - munkáltatói jogkör átadás 

244/2007 (VI.27.)  Szinergia Kft megbízása MTKT jövıkép program elkészítése 
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245/2007.(VI.27.) 2007. évi költségvetés I. negyedévi teljesítésrıl beszámoló 

246/2007. (VI.27.) Alpolgármester tiszteletdíja 16 

247/2007 (VI.27.)  Pályázat benyújtása - Leshegy-Ófalu, vis major 

248/2007. (VI.27.) FM Szent György Kórház - vízfogyasztás rendezése 

249/2007. (VI.27.) Pótelıirányzat biztosítása - eljárási díjra 

250/2007 (VI.27.)  Pályázat elkészítésére vonatkozó szerzıdés kiegészítése 17 

251/2007 (VI.27.)  Pályázati anyagok bekérése 18 

252/2007 (VI.27.) Pannon Fejlesztı Kft - sikerdíj kifizetési arány módosítása 

253/2007 (VI.27.) A 250/2007 (VI.27.) sz. határozat hatályon kívül helyezése 

254/2007 (VI.27.) Pannon Fejlesztı Kft - szerzıdés módosítás kezdeményezése pályázati 

anyagokhoz 

255/2007 (VI.27) Jelzálogjog bejegyzés - 1693/1 hrsz-ú ingatlan 

256/2007 (VI.27) 257/2007 (VI.27.) sz. határozat kiegészítés 

257/2007 (VI.27) Enyingi 227 hrsz-ú út aszfalttal történı ellátása 

258/2007 (VI.27) Enyingi 227 hrszú út forgalmi rendjének megtartása 

259/2007 (VI.27) Parkolóhely biztosítása - Nyikos István vállalkozó részére 

260/2007 (VI.27) Lóversenyfogadó iroda létrehozásának kérdése 19 

261/2007 (VI.27) Bukmékeri iroda létrehozásának elutasítása 

262/2007 (VI.27) Városi bölcsıde tetıszerkezetének felújítására beérkezett ajánlatok 
rangsorolása 20 

263/2007 (VI.27) Városi Bölcsıde tetıszerkezetének felújítására vállalkozó kiválasztása 

264/2007 (VI.27.) Városi Bölcsıde tetıszerk. felújításához önrész biztosítása - hitelszerzıdés 
TakarékBank Zrt-vel 21 

265/2007 (VI.27) Versenyfelhívás - Virágos Enyingért, Szép Környezetért 

266/2007 (VI.27) Verseny elbírálásához bizottság felállítása 

267/2007 (VI.27) 197/2007 (V.30.) sz. határozat hatályban tartása 

268/2007 (VI.27) TBÁ Iskola emelt óraszámú idegen-nyelv oktatás 

269/2007 (VI.27) TBÁ Iskola - Apáczai Kiadó minısített kerettanterv elfogadása 

270/2007 (VI.27) TBÁ Iskola minısítési eljárás kezdeményezése 

271/2007 (VI.27) Kiváló közszolgálatárt kitüntetés - Török Józsefné (zárt) 

272/2007 (VI.27) Kiváló közszolgálatért kitüntetés - Megyeri Sándorné (zárt) 

273/2007 (VII.31) CBA Szabóker Kft-vel kötendı szerzıdés kiegészítése 

                                                 
16 Hatályon kívül helyezte a 464/2007. (XII.12.) sz. határozat 
17 Hatályon kívül helyezte a 253/2007. (VI.27.) sz. határozat 
18 Szavazati arány miatt érvénytelen 
19 Szavazati arány miatt érvénytelen 
20 Szavazati arány miatt érvénytelen 
21 Hatályon kívül helyezte a 450/2007. (XI.28.) sz. határozat 
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274/2007 (VII.31) Határozatok visszavonása 2754/26 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban 

275/2007 (VII.31) CBA Szabóker Kft-vel kötendı szerzıdés elfogadása -2754/26 hrsz-ú 
ingatlan értékesítés 

 

 

Folytatás a II. kötet mappában 276-507/2007. számú határozatokkal 
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1-275/2007. számú határozatok az I. kötet mappában 

276/2007 (VIII.29) 2006. évi gyámhatósági tevékenységrıl szóló beszámoló elfogadása 

277/2007 (VIII.29) LEADER Helyi Közösségben való részvételhez felhatalmazás 22 

278/2007 (VIII.29) 197/2007. (V.30.) sz. határozat határidejének módosítása 

279/2007 (VIII.29) 19 fıs intézmény berendezéseinek beszerzésének jóváhagyása 

280/2007 (VIII.29) ESZI ÁNTSZ ellenırzés során megállapított hiányosság pótlására 
elıirányzat biztosítása 

281/2007 (VIII.29) 2007. évi költségvetés I. félévi teljesítésérıl szóló beszámoló 
jóváhagyása 

282/2007 (VIII.29) Telefonos rendszer korszerősítésére érkezett ajánlat elfogadása 

283/2007 (VIII.29) Telefonos rendszer korszerősítésének pénzügyi forrása 

284/2007 (VIII.29) Postai feladatok ellátásához szükséges 1 fı dolgozó felvételének 
tárgyalása 

285/2007 (VIII.29) Süllıs & Süllıs Bt-vel kötött szerzıdés módosítása 

286/2007 (VIII.29) Csapadékvíz rendezési terv újraengedélyeztetése 

287/2007 (VIII.29) Alpolgármester költség átalány mértékének megállapítása 

288/2007 (VIII.29) Rendelık takarításáért szolgáltatási díj megállapítása 

289/2007 (VIII.29) CBA Diszkont részére értékesített telek árából 5.000 eFt mőködésbe való 
visszavezetése 

290/2007 (VIII.29) CBA Diszkont részére értékesített telek árából fennmaradó rész a 19 fıs 
szociális intézmény berendezési tárgyaira való elkülönítése 

291/2007 (VIII.29) Városi Bölcsıde mennyezetének javítására pótelıirányzat biztosítása 

292/2007 (VIII.29) Pénzügyi Bizottság kötvénykibocsátásra vonatkozó határozatának 
elutasítása 

293/2007 (VIII.29) Létszámleépítésrıl szóló javaslat napirendrıl való levétele 

294/2007 (VIII.29) Ércentrum Alapítvány kérelmének elutasítása 

295/2007 (VIII.29) Fandroma gépkocsihoz gumiabroncsok vásárlása 

296/2007 (VIII.29) Caminus Zrt., In-Lighting Kft. ajánlatainak elutasítása 

297/2007 (VIII.29) Határozati javaslat kiegészítése 

298/2007 (VIII.29) 2658/6 hrsz-ú ingatlan értékesítése Raffael Róbert és Raffaelné Horváth 
Aranka Katalin részére 

299/2007 (VIII.29) Enying, Kossuth u. 13. szám alatti ingatlan forgalmi értékbecslésének 
elkészítésére felkérés 

300/2007 (VIII.29) 176/2007. (IV.25.) sz. határozat hatályban tartása 

301/2007 (VIII.29) Enying, Kossuth u. 29. sz. bérlakásról szóló tájékoztatás elfogadása 

302/2007 (VIII.29) Enying, Sport köz 1. szám alatti ingatlan címének módosítása 

303/2007 (VIII.29) Nyirádi László kérelmének megfelelıen a 2675 hrsz-ú ingatlanra 
bejegyzett építési tilalom törléséhez hozzájárulás 

                                                 
22 Hatályon kívül helyezte a 327/2007. (IX.26.) sz. határozat 
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304/2007 (VIII.29) Szabadság téri 1474/42 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos döntés 

305/2007 (VIII.29) Fák kivágásának elvégeztetése 

306/2007 (VIII.29) Cinca-Csíkgát patak feletti gyaloghíd helyreállítása 

307/2007 (VIII.29) Határozati javaslat kiegészítése 

308/2007 (VIII.29) Enying város forgalmi rendjének felülvizsgálata 

309/2007 (VIII.29) Reklámtáblák felülvizsgálatára felkérés 

310/2007 (VIII.29) Szirombontogató Óvoda 2006. évi tevékenységérıl szóló beszámoló 
elfogadása 

311/2007 (VIII.29) Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár alapító okiratának módosítása 

312/2007 (VIII.29) Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2008. évi fordulójához való 
csatlakozás 

313/2007 (VIII.29) Oktatási Hivatalnál elıminısítési eljárás kezdeményezése 23 

314/2007 (VIII.29) Török Bálint Ált. Iskola alapító okiratának módosítása 

315/2007 (VIII.29) Városi Bölcsıde Érdekképviseleti Fórum tagjai számának módosítása 

316/2007 (VIII.29) Új rendelıintézet építésének támogatása, Batthyány kastély II. ütem 

317/2007 (VIII.29) Határozati javaslat kiegészítése 

318/2007 (VIII.29) Minipláza Építı Kft. tájékoztatójának tudomásul vétele 

319/2007 (VIII.29) Szociális ügy zárt 

320/2007 (IX.10) ESZI Alapító Okiratának módosítása 

321/2007 (IX.10) ESZI szakmai programjának módosítása 

322/2007 (IX.10) ESZI Érdekképviseleti Fórum mőködési szabályzatának módosítása 

323/2007 (IX.10) ESZI Érdekképviseleti Fórumba Sirsom Irma delegálása 

324/2007 (IX.10) ESZ SZMSZ-ének módosítása 

325/2007 (IX.26) Határozati javaslat kiegészítése 

326/2007 (IX.26) K + F Tanácsadó Kft-val szerzıdéskötésre felhatalmazás a 
„Szennyvízelvezetés és tisztítás” tárgyú projekt megvalósításához 

327/2007 (IX.26) Mezıföld Helyi Közösséghez való csatlakozás 

328/2007 (IX.26) Határozati javaslat kiegészítés 

329/2007 (IX.26) Szirombontogató Óvoda szakipari munkáinak költségaktualizálásához 
forrás bizotsítása 

330/2007 (IX.26) ÚtÉpPark Bt. megbízása a Leshegyen bekövetkezett útkárok 
helyreállításával 

331/2007 (IX.26) Határozati javaslat kiegészítése 

332/2007 (IX.26) Batthyány kastélynál felmerült fenntartás jellegő munkák elvégzésével a 
Szolgáltató Intézmény megbízása 

333/2007 (IX.26) Batthyány kastély beázásának megszüntetésére árajánlatok megkérése 

334/2007 (IX.26) Enying Agrár Zrt. ingatlancserére vonatkozó ajánlatának elutasítása 

                                                 
23 Hatályon kívül helyezte a 351/2007. (IX.26.) sz. határozat 
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335/2007 (IX.26) Enying, Szabadság tér 10. sz. alatti ingatlan kérdését nem utalja vissza 
TFB-re 

336/2007 (IX.26) Enying, Szabadság tér 10. sz. alatti ingatlan értékesítésre való kijelölése 

337/2007 (IX.26) Enying, Ady E. u. 2. sz. alatti ingatlan értékesítésre való kijelölése24 

338/2007 (IX.26) Száfer Kft. megbízása száraz fák kivágásával kapcsolatban 

339/2007 (IX.26) Utak igénybevételének engedélyezése a Megaron-Stil Kft. számára 

340/2007 (IX.26) Ingatlan értékesítése Szınyi Károly számára 2754/38 hrsz 

341/2007 (IX.26) AlCuFer Kft-vel történı tárgyalások lefolytatásához Pıdör Gyula 
felkérése 

342/2007 (IX.26) TB Ált. Iskola 2004-05-06. évi költségvetési ellenırzésének elfogadása 

343/2007 (IX.26) Szolgáltató Int. 2004-05-06. évi költségvetési ellenırzésének elfogadása 

344/2007 (IX.26) Cinca Viziközmő hozzájáruláshoz pótelıirányzat biztosítása 

345/2007 (IX.26) Városi Bölcsıde részére felmentéshez pótelıirányzat biztosítása 

346/2007 (IX.26) eMagyarország pontok 2.0c pályázathoz elıfinanszírozás a Városi 
Könyvtár részére 

347/2007 (IX.26) Könyvvásárláshoz pótelıirányzat biztosítása a Városi Könyvtár részére 

348/2007 (IX.26) Szolgáltató Intézmény létszámcsökkentése 

349/2007 (IX.26) Polgármesteri Hivatal létszámának növelése 

350/2007 (IX.26) Testvérvárosi kapcsolat Jankovce településsel 

351/2007 (IX.26) Hatósági ellenırzés lemondása, a 313/2007 (VIII.29.) sz. határozat 
hatályon kívül helyezése 

352/2007 (IX.26) ESZI 2006. évi tevékenységérıl szóló beszámoló elfogadása 

353/2007 (IX.26) Enying, Szabadság tér 10. sz. alatti ingatlan kikiáltási árának 
megállapítása zárt 

354/2007 (IX.26) Enying, Szabadság tér 10. sz. alatti ingatlan kikiáltási árának 
megállapítása bruttó 8 millió Ft-ban zárt 25 

355/2007 (IX.26) Enying, Ady E. u. 2. sz. alatti ingatlan kikiáltási árának megállapítása zárt 

356/2007 (IX.26) Enying, Ady E. u. 2. sz. alatti ingatlan kikiáltási árának megállapítása 
bruttó 33 millió Ft-ban zárt26 

357/2007 (X.31) Sebességjelzı berendezés létesítésére vonatkozó ajánlat elfogadása 

358/2007 (X.31) Sebességjelzı berendezés elektronizálására tett ajánlat elfogadása 

359/2007 (X.31) Forgalom csillapítására kiírt pályázatra való jelentkezés 

360/2007 (X.31) Hospice szolgálat létesítéséhez való hozzájárulás 

361/2007 (X.31) Viziközmő Társulat létrehozása 

362/2007 (X.31) Határozati javaslat módosítása 

363/2007 (X.31) Viziközmő Társulathoz Elıkészítı Bizottság választása27 

                                                 
24 Visszavonta a 239/2010. (VI. 30.) sz. határozat 
25 Hatályon kívül helyezte a 334/2008. (IX.24.) sz. határozat 
26 Visszavonta a 239/2010. (VI. 30.) sz. határozat 
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364/2007 (X.31) Rékaker Kft. megbízása szennyvízcsatorna beruházás kapcsán 
közbeszerzés lefolytatásával 

365/2007 (X.31) Rékaker Kft-vel kötendı szerzıdés tartalmára vonatkozó javaslat 

366/2007 (X.31) Venturi Kft. vállalkozói díjának csökkentése 

367/2007 (X.31) Gömbös József felkérése az Elıkészítı Bizottság segítésére 

368/2007 (X.31) Szabadság téri szökıkút elbontása 

369/2007 (X.31) Uradalmi magtárépület emléktábla elhelyezése 

370/2007 (X.31) Ihász Istvánné kérelmének elutasítása, Deák F. köz zsákutca forgalmi 
rendjének kialakítása 

371/2007 (X.31) Dr. Bertalan Péter üzemorvos kérelmének elfogadása 

372/2007 (X.31) 176/2007. (IV.25.) sz. határozat hatályban tartása 

373/2007 (X.31) Határozati javaslat módosítása 

374/2007 (X.31) Enying 1475 hrsz-ú vízmő terület közösségi célú hasznosítása 

375/2007 (X.31) Enying 1474/71 hrsz-ú ingatlanon lévı betonút parkolási célú 
hasznosíthatóságának vizsgálata 

376/2007 (X.31) Haszonkölcsön szerzıdés kötése Till Balázzsal, Enying 1128, 1129 hrsz-
ú ingatlanok vonatkozásában 

377/2007 (X.31) Fenyı házaspár nyilatkozatának elfogadása, bérlakás rendezés 

378/2007 (X.31) Dr. Kis-Fekete Valéria részére tájékoztató levél megküldése 

379/2007 (X.31) Belmajori I. istálló, Enying 1507/87,88,89 hrsz-ú ingatlanokat nem jelöli 
ki értékesítésre 

380/2007 (X.31) Orova Balázs ajánlatának elfogadása 

381/2007 (X.31) Magyarósi József szemétszállítási kérelmének áthelyezése 

382/2007 (X.31) Szabadság tér 5. szám alatti ingatlanra vonatkozó 197/2007. (V.30.) sz. 
határozat hatályban tartása 

383/2007 (X.31) Váci M. utca víztelenítési problémáinak, illetve fasor gallyazásának 
megoldása 

384/2007 (X.31) Enying 411 hrsz-ú ingatlanon az utat övezı fás rész gondozásához való 
hozzájárulás 

385/2007 (X.31) Szolgáltató Intézmény megbízása Enying 0189 hrsz-ú ingatlanon 9 db 
akácfa kivágásával 

386/2007 (X.31) Enying 1177/1, 3, 1178/1, 2 hrsz-ú ingatlanok haszonbérbe adása Nagyné 
Bánhidi Éva részére 28 

387/2007 (X.31) E.ON ügyfélszolgálati iroda kialakításához hozzájárulás 

388/2007 (X.31) Batthyány kastély tetıszigetelésének elvégzéséhez az AKVA-PLAST 
TETİSZIGETELİ Kft. ajánlatának elfogadása 

389/2007 (X.31) Czingiszer Imre nagyhaszonállat tartására vonatkozó kérelmének 
elutasítása 

                                                                                                                                                         
27 Hatályon kívül helyezte a 114/2009. (III. 25.) sz. határozat 
28 Visszavonta a 420/2007. (XI.28.) sz. határozat 
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390/2007 (X.31) Enying 1400/3 hrsz-ú ingatlan bérbeadása a Szabó Kereskedelmi Kft. 
számára 

391/2007 (X.31) CBA Enying Center elnevezéshez hozzájárulás 

392/2007 (X.31) Ingatlan értékesítés (2754/18 hrsz) Raffael Andor részére 

393/2007 (X.31) Süllıs & Süllıs Bt-vel folytatott tárgyalás az iskolakonyha elhagyásáról 

394/2007 (X.31) Fekvırendır elhelyezése Török B. utcában 

395/2007 (X.31) 2008. évi koncepcióban az oktatási, nevelési, kulturális intézmények 
mőködés felülvizsgálatának szerepeltetése 

396/2007 (X.31) Határozati javaslat kiegészítése 

397/2007 (X.31) Közoktatási szakértı megbízása közoktatási intézményrendszer 
felülvizsgálatával 29 

398/2007 (X.31) Török B. Ált. Iskola pedagógiai programjának módosítása 

399/2007 (X.31) Polgármesteri Hivatal 2007. I. félévi beszámolójának 115-3/2007. számú 
belsı ellenıri jelentés elfogadása 

400/2007 (X.31) Laki Imréné védını közalkalmazotti jogviszonyának közös 
megegyezéssel történı megszüntetése zárt 

401/2007 (X.31) Városunkért Közalapítvány elnöki tisztségével Szabó László megbízása 
zárt  

402/2007 (XI.13) Mohai Istvánné az Egészségügyi Bizottság új tagja 

403/2007 (XI.13) Dr. Miljánovits György az Egészségügyi Bizottság új elnöke 

404/2007 (XI.13) 397/2007. (X.31.) sz. határozat módosítása 

405/2007 (XI.13) Közmunka Pályázatra való jelentkezés 

406/2007 (XI.28) Angyal Gábor r. százados kinevezésének támogatása 

407/2007 (XI.28) 2007. évi költségvetés III. negyedévi teljesítése 

408/2007 (XI.28) Határozati javaslat módosítása 

409/2007 (XI.28) Határozati javaslat módosítása 

410/2007 (XI.28) Határozati javaslat módosítása 30 

411/2007 (XI.28) Határozati javaslat módosítása 

412/2007 (XI.28) Határozati javaslat módosítása 

413/2007 (XI.28) Határozati javaslat módosítása 

414/2007 (XI.28) 2008. évi költségvetési koncepció elfogadása 

415/2007 (XI.28) Határozati javaslat módosítása 

416/2007 (XI.28) Gömbös Bt. szerzıdéstervezetének elfogadása 31 

417/2007 (XI.28) Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevételének elfogadása 
(Költségvetési rendelet) 

418/2007 (XI.28) Határozati javaslat módosítása 

                                                 
29 Módosította a 404/2007. (XI.13.) sz. határozat 
30 Szavazati arány miatt érvénytelen 
31 Hatályon kívül helyezte a 474/2007. (XII.12.) sz. határozat 
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419/2007 (XI.28) Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevételének elfogadása 
(314/2007. (VIII.29) határozat) 

420/2007 (XI.28) 386/2007. (X.31.) számú határozat visszavonása 

421/2007 (XI.28) Rendelıintézeti helyiség bérlete Bertalan Egészségügyi Bt-vel. 

422/2007 (XI.28) Belmajor I. sz. istálló felújítási költségének bérleti díjba való beszámítása 

423/2007 (XI.28) Török Bálint Ált. Iskola tornatermének padlóburkolatának felújítása, a 
Percent Kft. megbízása 

424/2007 (XI.28) 6401.jelő összekötıút jelzılámpás csomópontjának megvalósítását nem 
szerepelteti a 2008. évi költségvetésben 

425/2007 (XI.28) Fejér M-i Katasztrófavédelmi Ig-al a Kossuth u. 38. szám alatti helyiség 
használatára vonatkozó megállapodás felmondása 

426/2007 (XI.28) 218/2005. (VIII.31.) sz. határozat hatályban tartása 

427/2007 (XI.28) 176/2007. (XI.28.) sz. határozat hatályban tartása 

428/2007 (XI.28) Polgármester felkérése tárgyalás lefolytatására a Marosi u. 16. sz. 
ingatlan megvásárlásáról 

429/2007 (XI.28) Elektronikus hulladékgyőjtési akció támogatása 

430/2007 (XI.28) A Malomárok melletti lakók kérésének támogatása enyingi ér rendezése 
ügyében 

431/2007 (XI.28) Szolgáltató Int. felkérése a Zalka M. u. fekvırendır létesítése kapcsán 

432/2007 (XI.28) Máté Sándor és felesége ingatlanát nem kívánja megvásárolni 

433/2007 (XI.28) Jelzálogjog és terhelési tilalom törléséhez való hozzájárulás (Máté 
Sándor ingatlana) 

434/2007 (XI.28)  Városi Bölcsıde tetı beruházás önrész kiegyenlítésének engedélyezése 

435/2007 (XI.28) Hozzájárulás a Török B. Ált. Iskola projektor vásárlásához 

436/2007 (XI.28) Cigány Kisebbségi Önk. számára engedélyezés a telefonköltség 
felhasználására 

437/2007 (XI.28) Cigány Kisebbségi Önk. 2008. évi támogatása 

438/2007 (XI.28) Enyingi Éremgyőjtı Egyesület támogatása 

439/2007 (XI.28) EVSE karate szakosztály támogatása a XIV. Mikulás Kupa 
megrendezése érdekében 

440/2007 (XI.28) Hozzájárulás a Vas G. Mővelıdési Ház többletbevételének 
felhasználásához (karácsonyi rendezvény) 

441/2007 (XI.28) Hozzájárulás a Vas G. Mővelıdési Ház többletbevételének 
felhasználásához (kis értékő eszközök) 

442/2007 (XI.28) Hozzájárulás a Vas G. Mővelıdési Ház többletbevételének 
felhasználásához (számítástechnikai eszközök) 

443/2007 (XI.28) Közbeszerzési pályázat elvetése számlavezetési tevékenység kapcsán 

444/2007 (XI.28) Groupama Biztosító Zrt. ajánlatának elfogadása 

445/2007 (XI.28) Ollé program keret-megállapodásainak elfogadása 

446/2007 (XI.28) Ollé program meghatalmazás aláírására felhatalmazás 
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447/2007 (XI.28) Bocsor I. Gimnázium 2006. évi beszámolójának elfogadása 

448/2007 (XI.28) Enyingi Református Egyházközséggel egyeztetı tárgyalás lefolytatása 

449/2007 (XI.28) Égisz Kft. könyvajánlatának elutasítása 

450/2007 (XI.28) 264/2007. (VI.27.) sz. határozat hatályon kívül helyezése 

451/2007 (XI.28) Velı Ildikó támogatása Arany János Tehetséggondozó Programban zárt 

452/2007 (XI.28) Határozati javaslat módosítása zárt 

453/2007 (XI.28) Simon András támogatása Arany János Tehetséggondozó Programban 
zárt 

454/2007 (XI.28) Polgármesteri Hivatal riasztórendszeréhez pótelıirányzat biztosítása zárt 

455/2007 (XII.12) Határozati javaslat módosítása 

456/2007 (XII.12) Határozati javaslat módosítása 

457/2007 (XII.12) Határozati javaslatok összevonása 

458/2007 (XII.12) Kistérségi rendelıintézet létrehozásához pályázat benyújtása 

459/2007 (XII.12) Szabó Attiláné vállalkozó felkérése egészségügyi ellátásról ajánlat 
tételére 

460/2007 (XII.12) Védınıi állásra pályázat kiírása 

461/2007 (XII.12) Határozati javaslat módosítása 

462/2007 (XII.12) Dr. Taubert Márta gyermekorvos részére eszköz biztosítása 

463/2007 (XII.12) Takarítási feladatok átvállalása az orvosi rendelıkben 32 

464/2007 (XII.12) Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevételének elfogadása 
(alpolgármester tiszteletdíja) 

465/2007 (XII.12) Pedagógiai Szakmai Intézet megszüntetését nem támogatja 

466/2007 (XII.12) Határozati javaslat módosítása 

467/2007 (XII.12) „Szennyvízelvezetés és tisztítás” pályázaton való részvétel 

468/2007 (XII.12) Védınıi Szolgálat részére  2 db számítógép biztosítása 

469/2007 (XII.12) Védınıi Szolgálat részére számítógép biztosítása 2008. évi költségvetés 
terhére 

470/2007 (XII.12) Török B. Ált. Iskola 2006/2007. tevékenységérıl szóló beszámoló 
elfogadása 

471/2007 (XII.12) Határozati javaslat módosítása 

472/2007 (XII.12) Pedagógiai informatikai infrastruktúra fejlesztése pályázaton való 
részvétel 

473/2007 (XII.12) Lengyel testvérvárosi kapcsolat dokumentumának elfogadása 

474/2007 (XII.12) Gömbös Bt. szerzıdéstervezetének elfogadása 

475/2007 (XII.12) Viziközmő Társulat elıkészítı bizottságának tagjai33 

476/2007 (XII.12) Nem lakáscélú helyiségek 2008. évi bérleti díjának megállapítása 

                                                 
32 Szavazati arány miatt érvénytelen 
33 Hatályon kívül helyezte a 114/2009. (III. 25.) sz. határozat 
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477/2007 (XII.12) Garázsok 2008. évi bérleti díjának megállapítása 

478/2007 (XII.12) 2008. évi haszonbérleti díjak 

479/2007 (XII.12) Külterületi, gyep mővelési ágú ingatlanok 2008. évi haszonbérleti díja 

480/2007 (XII.12) 2008. évben haszonbérbe adandó termıföldek listája 

481/2007 (XII.12) Marton Lajos bérleti szerzıdésének meghosszabbítása, bérleti díjának 
megállapítása 

482/2007 (XII.12) Zöld-szem Kft. bérleti díjának megállapítása 

483/2007 (XII.12) Külterületi ingatlanok 2008. évi bérleti díjának megállapítása 

484/2007 (XII.12) 2008. évben értékesítendı építési telkek listája 

485/2007 (XII.12) Inter-Optika-Foto szaküzlet területbérleti szerzıdésének 
meghosszabbítása 

486/2007 (XII.12) Rendelıintézeti büfé helyiség bérleti szerzıdésének meghosszabbítása 

487/2007 (XII.12) 2008. évi fejlesztési elképzelések elfogadása 

488/2007 (XII.12) Enying, Szabadság tér 14. sz. alatti volt szülıotthon hasznosításáról 
költségvetés készítése 

489/2007 (XII.12) Erzsébet Ligeti Iskola hasznosítása 

490/2007 (XII.12) Városi Bölcsıde fızıkonyhájának átalakításához ajánlatok beszerzése 

491/2007 (XII.12) Enying, Erkel F. u. terület értékesítése 

492/2007 (XII.12) Váci M. utcában kialakult úthibák kijavítása érdekében a Szabó Kft. 
közremőködésének kérése 

493/2007 (XII.12) Karzat Építıipari Kft. kaland-játék park létrehozásához ingatlanok 
kijelölése 

494/2007 (XII.12) Enying, Vár u. 36. sz. alatti ingatlan lakhatási állapota 

495/2007 (XII.12) Adventi kereszt közterületen való felállításának nem támogatása 

496/2007 (XII.12) Polgármester felkérése motoros gyakorlópálya kialakítása kapcsán 
tárgyalások lefolytatására 

497/2007 (XII.12) 2008. évi kommunális adó mértéke 

498/2007 (XII.12) 2008. évi iparőzési adó mértéke 

499/2007 (XII.12) Cigány Kisebbségi Önk. közhasznú foglalkoztatási iránti kérelmét nem 
támogatja 

500/2007 (XII.12) Polgármesteri Hiv. 2007. évi létszámcsökkentés többletkiadásainak 
biztosítása 

501/2007 (XII.12) Hozzájárulás a Városi Bölcsıde többletbevételének felhasználásához 
(konyhai gépek) 

502/2007 (XII.12) 19 fıs bentlakásos intézmény nıvérhívó rendszerének és 
berendezéseinek finanszírozása hagyatékból 

503/2007 (XII.12) Hozzájárulás az ESZI többletbevételének felhasználásához 

504/2007 (XII.12) Hozzájárulás a Szirombontogató Óvoda többletbevételének 
felhasználásához (Pályázati önrész) 

505/2007 (XII.12) Határozati javaslat módosítása 
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506/2007 (XII.12) Hozzájárulás az Török B. Ált. Iskola többletbevételének felhasználásához 
(karácsonyi rendezvény) 

507/2007 (XII.12) Zöldfok Zrt. szemétszállítási díjának elfogadása 34 

 

 

                                                 
34 Szavazati arány miatt érvénytelen 


