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Dr. Pintér György polgármester köszönti a megjelenteket, a rendkívüli nyílt ülést 08.02 
órakor megnyitja, megállapítja, hogy a képviselık határozatképes számban megjelentek, 
létszámuk 6 fı. A jegyzıkönyv hitelesítésére javasolja Viplak Tibor és Dr. Lelkes Ákos 
képviselıket. Kéri, hogy aki a hitelesítık személyével egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal a jegyzıkönyv hitelesítıjeként Viplak Tibor és Dr. 
Lelkes Ákos képviselıket elfogadta. 
 
A jegyzıkönyv vezetésére felkéri Szemerei Szilviát. A kiküldött napirendhez képest még egy 
rendkívüli elıterjesztést javasol napirendre venni, a Fejér Megyei Közgyőlés intézmény-
átszervezésének véleményezését. Kéri, hogy aki a Fejér Megyei Önkormányzat intézmény-
átszervezése véleményezésének 3. napirendi pontként való napirendre vételével egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal a Fejér Megyei Önkormányzat intézmény-
átszervezésének véleményezését 3. napirendi pontként napirendre vette. 

 
Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki az így módosított napirend elfogadásával 
egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal a módosított napirendet elfogadta. 
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N a p i r e n d: 
Nyílt ülés  
 

1. ÖNHIKI támogatási igény módosítása 
 

 Elıadó: Dr. Pintér György 
       polgármester 
 

2. Nyári gyermekétkeztetés támogatása 
 

 Elıadó: Dr. Pintér György 
       polgármester 
 

3. Fejér Megyei Önkormányzat intézmény-átszervezésének 
véleményezése 
 

 Elıadó: Dr. Pintér György 
       polgármester 
 
 
1. ÖNHIKI támogatási igény módosítása 
 
Dr. Pintér György polgármester átadja a szót Illés József fıkönyvi könyvelınek 
 
Illés József fıkönyvi könyvelı ismerteti, hogy megkapták a hiánypótlási felhívást a 
benyújtott ÖNHIKI-hez, mindent elkészítettek, az egyik pontjához szükséges a Képviselı-
testület döntése a korábbi benyújtásról szóló határozat módosításáról. Az elfogadott 
beszámolóval szinkronba hozták az adóbevételt, ennek megfelelıen módosulna a határozat 
egy pontja, egyebekben változatlan marad. 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy az adóbevétel 140.053 eFt-ról 132.162 eFt-ra 
módosulna. Minden képviselı ismeri a határozati javaslatot, kérdezi, van-e valakinek 
kérdése, véleménye. Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslat 
elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
151/2011. (V. 13.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy 113/2011. (IV. 14.) számú határozat 2. II a) 
pontját az alábbiak szerint módosítja: 
 
A „II. a) A települési önkormányzat helyi adó bevezetésérıl döntött és 
2011. évben magánszemély kommunális adója és iparőzési adó 
jogcímen 140.053 ezer forint összegő bevételt tervez.” szövegrész 
helyébe a 
 
„II. a) A települési önkormányzat helyi adó bevezetésérıl döntött és 
2011. évben magánszemély kommunális adója és iparőzési adó 
jogcímen 132.162 ezer forint összegő bevételt tervez.” szöveg lép 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Dr. Pintér György polgármester 

Szörfi István jegyzı 
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2. Nyári gyermekétkeztetés támogatása 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy megkapta mindenki az elıterjesztést, 
melyben háromféle variáció került kidolgozásra, ebbıl kell kiválasztani a megfelelı 
alternatívát. Pályázni 50%-ra lehet, 50%-ot pedig az önkormányzatnak kell biztosítani. 
Gyerekekrıl lévén szó az elsı határozati javaslatot javasolja elfogadni, tehát 104 fı részére 
javasolja biztosítani az étkeztetést. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, véleménye. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı fontosnak tartja kihangsúlyozni, hogy ha ezt a határozati 
javaslatot elfogadja a testület, ezzel a legmagasabb gyermeklétszámra vonatkozóan biztosítja 
az élelmezést. 
 
Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
152/2011. (V. 13.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy 2011. június 16. – 2011. augusztus 31. közötti 
idıszakban 104 fı rászoruló gyermek részére biztosít napi 
egyszeri meleg étkeztetést. A nyári gyermekétkeztetés költsége 
1.731.600,- Ft, melyhez a 16/2011. (IV. 29.) NEFMI rendelet 
alapján 865.800,- Ft támogatást igényel pályázati úton. A 
fennmaradó 865.800,- Ft-ot a mőködési hitel terhére biztosítja. 
 
Felkéri az Egyesített Szociális Intézmény vezetıjét a pályázat 
elkészítésére, és benyújtására. Felhatalmazza a polgármestert a 
pályázat aláírására. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Dr. Pintér György polgármester 

Szabados Tamásné ESZI vezetı 
 
 
 
3. Fejér Megyei Önkormányzat intézmény-átszervezésének véleményezése 
 
Dr. Pintér György polgármester teljes terjedelmében ismerteti Szörfi István jegyzı e 
tárgyban írt melléklet szerinti elıterjesztését. Megjegyzi, hogy korábban volt egy félreértés 
illetve egy vita a megyei önkormányzat elnökével a fenntartó váltás elızetes megbeszélését 
illetıen, de sikerült megbeszélni elnök úrral, és úgy gondolta, hogy ezzel le is zárták a 
nézeteltérést. Elég barátságtalannak tartja, hogy van egy kérelmünk, és arra határidın belül 
semmilyen választ nem kapunk. Úgy gondolja, hogy nem teheti meg Enying azt a lépést, 
hogy nem adjuk meg határidın belül a véleményünket. Nem ilyen beállítottságú, és nem is 
akar így politizálni. Úgy gondolja, hogy egy gesztus az, hogy megadják a hozzájárulást. 
Lehet, hogy valaki ezzel nem ért egyet, de vannak elképzelései, hogy hátulról, Enying 
irányából milyen információk mennek be a megyére. Ezek olyan lépések, ami nem biztos, 
hogy Enying és a megye kapcsolatát jó irányba tereli. Úgy gondolja, hogy ebben vétlenek. 
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Ennek – nem tudja milyen – hátsó szándékai vannak. Egy 26 millió Ft-os intézmény 
átadásáról van szó, és a minap azt olvasta, hogy Sárbogárd 400 millió Ft-ot kapott a megyétıl 
a rendelı átalakításra és iskola felújításra. Úgy érzi, ezt megint meg kell beszélnie az Elnök 
úrral, nem érti az ellenszenvet. İ maga, úgy érzi, nem adott rá okot, szerinte a testület se, 
tippjei vannak, de az elég szomorú, ha netán az igazolódik be, amire gondol. Tisztázni 
szeretné ezt Elnök úrral, mert nem igazán szereti az ilyen hátulról jövı dolgokat. Le kell ülni, 
és egymás szemébe mondani a problémákat. Nem szeretné, ha olyan információ jutna el a 
megyéhez, ami ilyen jellegő konfliktusokra ad lehetıséget. Ezt át kell gondolni mindenkinek. 
Itt egy városról van szó, nem róla, hanem Enying városáról. Mindenkinek így kell 
gondolkodnia errıl. Ezt is szeretné letisztázni Elnök úrral, hogy ez minek köszönhetı. 
Idıpontot kér a mielıbbi egyeztetésre. A város kérelmével kapcsolatban azt is el tudja 
képzelni, hogy a megye ne támogassa azt, ebbe nem is lehet bele szólni. Kérdezi, van-e 
valakinek kérdése, véleménye. 
 
 
Vajda Balázs OKS elnök elmondja, hogy a bizottság szerdán tárgyalta a megyei intézmények 
struktúra váltásával kapcsolatos elıterjesztést, és megfogalmazta véleményét. A bizottság 
nem teljes egyetértéssel, de támogatta azt. Gesztusértékő döntést hozta, és azt várja, hogy a 
megyei is hozza a város felé ezt a pozitív hozzáállást. Elhangzott, hogy Polgármester úr 
egyeztetni szeretne, reméli, hogy mielıbb kap idıpontot, bár egy újságíró hamarabb bejut az 
Elnök úrhoz, mint Polgármester úr. A bizottsági ülésen tartózkodott, de a most elhangzottak 
kapcsán egyetért a gesztus-értékő döntéssel. 
 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı elmondja, hogy ı volt a másik bizottsági tag, aki tartózkodott. 
Ezzel azt szerette volna kifejezni, hogy értetlenül áll az elıtt, hogy a megye miért nem 
hajlandó tárgyalni a város kérelmét. A valódi pozitív gondolkodást Polgármester úr 
képviseli azzal, hogy mi nem kívánjuk hátráltatni a megyei önkormányzatot. A második 
határozati javaslattal kapcsolatban véleménye szerint Gebula Béla Ákos képviselı most 
kapott olyan feladatot, mellyel valóban a várost képviselheti a megye felé. 
 
 
Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki a megyei intézmények átszervezésére az 
egyetértı vélemény adásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
153/2011. (V. 13.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Fejér 
Megyei Önkormányzat által mőködtetett intézmények 
átszervezésére vonatkozó elıterjesztést megtárgyalta és úgy 
határozott, hogy az átszervezési javaslattal egyetért.  
 
Felkéri a Polgármestert, hogy a Fejér Megyei Közgyőlés Elnökét 
a Képviselı-testület döntésérıl tájékoztassa. 
 
Határidı:  azonnal 
Felelıs:  Dr. Pintér György polgármester  
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Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki Gebula Béla Ákos felkérésével egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
154/2011. (V. 13.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri 
Gebula Béla Ákos képviselı urat, a megyei közgyőlés 
minısített többséggel rendelkezı frakciójának tagját, hogy 
tevékeny közremőködésével hathatós segítséget nyújtson 
abban, hogy a megyei közgyőlés 2011. április 29-én, illetve 
2011. május 5-én kelt kérelmünket a május 19-i ülésén 
napirendre tőzze, és arról érdemben döntsön. 

 
 
Dr. Pintér György polgármester - egyéb hozzászólás nem lévén – megköszöni a részvételt. 
A rendkívüli nyílt ülést 08.18 órakor bezárja. 
 
 
 
Enying, 2011. május 13. 
 
 
 
 
  Dr. Pintér György    Szörfi István 
     polgármester          jegyzı 
 
 
 
 

    Viplak Tibor    Dr. Lelkes Ákos 
      hitelesítı          hitelesítı 

 
 


