
01/218-17/2011. 
 

JEGYZİKÖNYV 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
2011. június 29-én 

tartott  r e n d k í v ü l i  n y í l t  ülésérıl 
 
 
Helye:    Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
    8130 Enying, Kossuth u. 26. 
 
Jelen vannak:   Dr. Pintér György polgármester 

Méreg János alpolgármester 
Nyikos István, Vajda Balázs, 
Varga Gyula, Viplak Tibor képviselık 
 
Szörfi István jegyzı 
Mihályfi Gábor aljegyzı 
 
Sziládi Béla PERB kültag 
Nemes Diána Mőv. Ház vezetı 

 
Szemerei Szilvia jegyzıkönyvvezetı 

 
Jelezte távolmaradását: Gebula Béla Ákos, Dr. Lelkes Ákos képviselık 
 
Nem jelezte távolmaradását:  Buza Lajos képviselı 
 
 
Dr. Pintér György polgármester köszönti a megjelenteket, a rendkívüli nyílt ülést 15.35 
órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselık határozatképes számban megjelentek, 
létszámuk 6 fı. A jegyzıkönyv hitelesítésére javasolja Méreg János és Nyikos István 
képviselıket. Kéri, hogy aki a hitelesítık személyével egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal a jegyzıkönyv hitelesítıjeként Méreg János és 
Nyikos István képviselıket elfogadta. 
 
Dr. Pintér György polgármester a jegyzıkönyv vezetésére felkéri Szemerei Szilviát. A 
meghívó szerinti napirendhez 1.5 napirendi pontként javasolja napirendre venni a kistérségi 
orvosi ügyeletet. Kéri, hogy aki a módosító javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással a „Kistérségi orvosi 
ügyeletet” kérdését 1.5 napirendi pontként napirendre tőzte.  
 
Dr. Pintér György polgármester a meghívó szerinti napirendhez 1.6 napirendi pontként 
javasolja napirendre venni az ATEV szolgáltatási szerzıdéstervezetét. Kéri, hogy aki a 
módosító javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal a „ATEV szolgáltatási szerzıdéstervezet” kérdését 
1.6 napirendi pontként napirendre tőzte.  
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Dr. Pintér György polgármester több módosító javaslat nem lévén kéri, hogy aki a 
módosított napirenddel egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal a napirendet elfogadta. 
 
N a p i r e n d: 
 
Nyílt ülés: 
 

1. Polgármester elıterjesztései  
1.1  Folyószámla hitelszerzıdés megkötése 
1.2 Csereerdı helyének kijelölése 
1.3 Talajvédelmi terv elkészítése tárgyában beérkezett ajánlatok 

értékelése – vállalkozó kiválasztása 
1.4  2011. évi költségvetési rendelet módosítása (A PüB 2011.06.21-i 

anyagában) 
1.5 Kistérségi orvosi ügyelet 
1.6 ATEV szolgáltatási szerzıdéstervezet 
 

  Elıadó: Dr. Pintér György 
         polgármester 

 
2. Jegyzı, aljegyzı elıterjesztései 

2.1 Enying Mikrokörzeti Szociális és gyermekjóléti intézményi társulási 
megállapodás módosítása, ESZI alapító okiratának módosítása 

2.2 Szirombontogató Óvoda és Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és 
Általános Iskola alapító okiratának módosítása 

2.3 Az intézményi étkezési normákról és térítési díjakról szóló 
24/2009. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása 

 
   Elıadó: Szörfi István 
    jegyzı 
 

3. Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elıterjesztése 
3.1 Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 

pedagógiai programjának módosítása 
 

Elıadó: Vajda Balázs 
   OKS elnök 

 
4. Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elıterjesztése 

4.1 „Virágos Enyingért, Szép Környezetért” pályázati felhívás 
 

Elıadó: Nyikos István 
 TFB elnök 

 
1.) Polgármester elıterjesztései 
1.1 Folyószámla hitelszerzıdés megkötése 
 
Dr. Pintér György polgármester ismerteti, hogy a PERB ülésen tájékoztatta a jelenlévıket, 
hogy nem hivatalos információt kapott arról, hogy az önkormányzat 14 millió Ft támogatást 
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kap az ÖNHIKI-bıl, bár az önkormányzat igénye 120 millió Ft volt. 25-30 millió Ft már 
igazán segített volna a pénzügyi helyzeten, így azonban a folyószámla hitel növelése 
szükséges, melyet 2-3 héten belül meg is kellene kapni, hogy a kifizetetlen számlákat 
rendezhessék, mielıtt 60 napon túliak lesznek. Nehéz gazdasági helyzetben van a város. 
Minden erejükkel azon vannak, hogy a csıd közeli helyzetet kezelni tudják. Ha a csıd 
bekövetkezik, a szennyvízberuházás meghiúsul. A 14 millió Ft-os támogatás nem segíti a 
megoldást. Szeptemberben lesz az ÖNHIKI második fordulója, reméli, azon is kapnak 
támogatást. Béreket, segélyeket még tudják fizetni, de ha 2-3 héten belül nincs hitel, 
augusztusban már a bérek és segélyek kifizetése is gondot jelent. Döntöttek ingatlan 
értékesítésrıl egy budapesti cég részére, mely 33 millió Ft bevételt eredményezhet, 
amennyiben a cég megnyeri a pályázatot. Az eltelt hat hónapban hozott döntések 2012-ben 
realizálódnak megtakarításként. Kb. 200 millió Ft összhiány van kódolva a rendszerben, amit 
nem kezelt az eddigi testület, a jelenlegi azonban megpróbálta. Lehet, hogy még ennél is több 
racionalizáló döntés kell, meg kell vizsgálni, hogyan mőködik az intézményrendszer. Ha 
2011. december 31-ig ki tudják húzni csıd nélkül, és 2012-ben más lesz az önkormányzati 
finanszírozás, több normatívához jut a város, ami Enying esetében azt jelenti, hogy 50-60 
millió Ft-tal több normatíva kellene, akkor a 2012-es évben nem ugyanezekkel a 
problémákkal kell küzdeni. Ha a plusz 50 millió Ft folyószámlahitelt fel tudják venni, 
szeptemberig kicsit nyugodtabbak lehetnek, mert a 60 napon túli tartozásokat kezelni tudják. 
Az anyaggal megküldött harmadik határozatot ki kell egészíteni a bank feltételével, 
miszerint negyedévente 12,5 millió Ft-ot vissza kell törleszteni. Nagy mozgástér nincs, a 
feltételeket el kell fogadni, keretbiztosítéki jelzálogjogot kívánnak bejegyezni 180 millió Ft 
erejéig. Keresik a megoldást, más tárgyalásokat is folytatnak. Kérdezi, van-e valakinek 
kérdése, véleménye. Kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a kiegészítésre 
irányuló módosító javaslatot. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
191/2011. (VI. 29.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
Takarékbank Zrt.-vel 150.000.000,- Ft összegő hitelkeretre 
kötendı folyószámlahitel szerzıdés feltételei közé a 100 millió 
Ft feletti 50 millió Ft hitelrészbıl negyedévente 12,5 millió Ft 
visszatörlesztésére vonatkozó banki feltétel beépítésére 
irányuló módosítást elfogadja. 

 
Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki a kiegészített melléklet szerinti 3. határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
192/2011. (VI. 29.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Takarékbank Zrt.-vel megkötött 150.000.000,- 
Ft összegő folyószámlahitelhez kapcsolódóan hozzájárul ahhoz, 
hogy az alábbi ingatlanok – mint fedezetek - vonatkozásában:  
a Takarékbank Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 10.) 1. 
ranghelyi keretbiztosítéki jelzálogjoga 180.000.000,- Ft erejéig 
bejegyzésre kerüljön.  
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Hrsz Terület  Értékkategória Becs.érték 
  m2 Ft / M2 + Áfa nettó 

2754. / 9 946 2200 2 081 200 
2754 / 17 814 2200 1 790 800 
2754 / 18 820 2200 1 804 000 
2754 / 19 827 2200 1 819 400 
2754 / 20 833 2200 1 832 600 
2754 / 21 840 2200 1 848 000 
2658. / 7 1044 1100 1 148 400 
2658. / 8 1198 1100 1 317 800 
2658. / 9 1188 1100 1 306 800 

2658. / 11 1177 1100 1 294 700 
2809 1540 3300 5 082 000 
2810 3075 3300 10 147 500 
2811 2478 3300 8 177 400 
2812 958 3300 3 161 400 
2813 2109 3300 6 959 700 
2814 3955 3300 13 051 500 
2815 1624 3300 5 359 200 

1690/9 1025 2700 2 767 500 
1690/10 1025 2700 2 767 500 
1690/11 1025 2700 2 767 500 
1690/12 1025 2700 2 767 500 
1690/13 1025 2700 2 767 500 
1690/14 1025 2700 2 767 500 
1690/15 1025 2700 2 767 500 
1690/16 1025 2700 2 767 500 
1690/18 842 2700 2 273 400 
1690/19 857 2700 2 313 900 
1690/20 873 2700 2 357 100 
1690/21 889 2700 2 400 300 
1690/22 904 2700 2 440 800 
1690/23 920 2700 2 484 000 

      104 591 900 
 
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok és 
okiratok, beszerzésére és aláírására. 
 
A Képviselı-testület elfogadja a bank azon feltételét, miszerint 
a plusz 50 millió Ft hitelkeretbıl negyedévente 12,5 millió Ft-ot 
vissza kell törleszteni. 
 
Határidı:  folyamatos 
Felelıs:  Dr. Pintér György polgármester 
 

 
Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki a melléklet szerinti 2. határozati javaslattal 
egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
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A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
193/2011. (VI. 29.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy folyószámla hitelt kíván felvenni a 
Takarékbank Zrt.-tıl 150.000.000,- Ft összegő hitelkerettel. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok és 
okiratok aláírására. 
 
Határidı:  folyamatos 
Felelıs:  Dr. Pintér György polgármester 

 
 
Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki a melléklet szerinti 1. határozati javaslattal 
egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
194/2011. (VI. 29.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Takarékbank Zrt.-vel 2002. január 22. napján 
kötött FH43401202000 számú hitelszerzıdését megszünteti. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok és 
okiratok aláírására. 
 
Határidı:  folyamatos 
Felelıs:  Dr. Pintér György polgármester 

 
 
1.2 Csereerdı helyének kijelölése 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy a szennyvízberuházáshoz szükséges ennek 
a lebonyolítása. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, véleménye. Kérdés, hozzászólás nem 
lévén, kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
195/2011. (VI. 29.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy „Enying Város szennyvízcsatornázása és 
szennyvíztisztítása” címő KEOP-1.2.0/B/10-2010-0006 
projekthez kapcsolódó - enyingi 0115/1 hrsz-ú, erdı mővelési 
ágú földrészlet 3254 m2 területének termelésbıl történı végleges 
kivonásához és mővelési ág változáshoz (kivett 
szennyvíztisztító-telep céljára), illetve az Enying 0115/1 hrsz 
1925 m2 területének és az Enying 0122/2 hrsz-ú, erdı mővelési 
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ágú földrészlet 322 m2 területének termelésbıl történı 
kivonásához és mővelési ág változáshoz (szennyvízvezeték 
fektetése céljára) szükséges csereerdısítés helyszínéül az 
önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévı Enying, külterület 
047/24 hrsz-ú ingatlant jelöli ki. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a döntésbıl eredı feladatok 
(különösen: mővelési ág változás bejegyzéséhez, igénybevételi 
kérelem benyújtásához, stb.) elvégzésére. 
 
Felelıs:  Dr. Pintér György 
Határidı:  folyamatos 

 
 
1.3 Talajvédelmi terv elkészítése tárgyában beérkezett ajánlatok értékelése – 

vállalkozó kiválasztása 
 
Dr. Pintér György polgármester az MV-Terv Mérnöki Iroda Kft. ajánlatát javasolja elfogadni. 
Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
196/2011. (VI. 29.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy „Enying Város szennyvízcsatornázása és 
szennyvíztisztítása” címő KEOP-1.2.0/B/10-2010-0006 
projekthez kapcsolódó - enyingi 0115/1 hrsz-ú, erdı mővelési 
ágú földrészlet 3254 m2 területének termelésbıl, erdı mővelési 
ágból történı végleges kivonásához (kivett szennyvíztisztító-
telep céljára), illetve az Enying 0115/1 hrsz 1925 m2 területének 
és az Enying 0122/2 hrsz-ú, erdı mővelési ágú földrészlet 322 
m2 területének termelésbıl, erdı mővelési ágból történı 
kivonásához (szennyvízvezeték fektetése céljára) szükséges 
humuszos termıréteg mentését megalapozó talajvédelmi terv 
elkészítése tárgyában tárgyában vállalkozási szerzıdést köt az 
MV-Terv Mérnöki Iroda Kft-vel (81711 Balatonvilágos, 
Mathiász ltp. 2.; képviseli: Major Tünde ügyvezetı) a mellékelt 
árajánlat  szerint. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerzıdés 
aláírására. 
 
Felelıs:  Dr. Pintér György 
Határidı:  2011. július 31. 

 
 
1.4 2011. évi költségvetési rendelet módosítása (A PüB 2011.06.21-i anyagában) 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy korábbi döntések átvezetése található a 
rendelettervezetben, illetve a szennyvízzel kapcsolatos tervezett kiadások is. Kérdezi, van-e 
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valakinek kérdése, véleménye. Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, hogy aki a 
rendelettervezettel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 

A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal Enying Város 
Önkormányzatának 2011. évi költségvetésérıl szóló 4/2011. (II. 28.) 
önkormányzati rendelet módosításáról jelen jegyzıkönyv mellékletét képezı 
14/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendeletet alkotja. 

 
 
1.5 Kistérségi orvosi ügyelet 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy többször leültek tárgyalni e kérdésben, és a 
jelenlegi rendszer nem fenntartható. Az önkormányzat finanszírozási gondjai miatt nem 
tudja fizetni. Véleménye szerint szükséges valamilyen változtatás. Javasolja, hogy hétfıtıl 
péntekig egy orvos legyen, szombaton és vasárnap 8.00-20.00 óráig pedig 2 orvos: egy 
helyben, egy pedig vonulna. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, véleménye. Kérdés, 
hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki 2011. augusztus 1. napától a javasolt ügyeleti 
rendszerrel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
197/2011. (VI. 29.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a kistérségi orvosi ügyeletet 2011. augusztus 1. 
napjától az alábbiak szerint kívánja mőködtetni:  
 
Hétfıtıl péntekig 1 fı orvos, 1 fı asszisztens, 1 fı 

gépkocsivezetı 
Szombat-Vasárnap (08.00-20.00 óráig) 2 fı orvos, 1 fı 

asszisztens, 1 fı 
gépkocsivezetı 

 
1.6 ATEV szolgáltatási szerzıdéstervezet 
 
Dr. Pintér György polgármester ismerteti, hogy tárgyalást folytatott az ATEV Mátyásdombi 
telepével a szennyvíz elszállításával kapcsolatban, mert az eddigi területre nem tudja tovább 
kivinni a folyékony kommunális hulladékot az önkormányzat. Az ATEV segítségét kell 
igénybe venni, ami viszont drágulást jelent. Azon dolgoznak azonban, hogy sokáig ne kelljen 
igénybe venni ezt a megoldást, csupán 3-4 hónapos átmeneti megoldásról van szó. Kérdezi, 
van-e valakinek kérdése, véleménye. Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, hogy aki a 
határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
198/2011. (VI. 29.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a kommunális szennyvízek tisztítására 
vonatkozóan – jelen határozat melléklete szerint – szolgáltatási 
szerzıdést köt az ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt-vel (1097 
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Budapest, Illatos út 23., adószám: 10893661-2-43, 
cégjegyzékszám: 01-10-042409, képviselı: Lugosi Zsolt 
gyárigazgató). 
 
Felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés aláírására. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Dr. Pintér György polgármester 

 
Dr. Pintér György polgármester megkéri Mihályfi Gábor aljegyzıt, hogy elıterjesztéseit 
tegye meg. 
 
 
2.) Jegyzı, aljegyzı elıterjesztései 
2.1 Enying Mikrokörzeti Szociális és gyermekjóléti intézményi társulási megállapodás 

módosítása, ESZI alapító okiratának módosítása 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy hosszas egyeztetés után sikerült elérni, hogy 
Kisláng és Mezıszentgyörgy is csatlakozzon a mikrokörzeti társuláshoz, melyhez minden 
érintett Képviselı-testület minısített többséggel hozott döntése szükséges. Az érintett két 
település 2011. szeptember 1-tıl csatlakozna. Ha a testület elfogadja a határozati javaslatot, 
az ESZI alapító okiratát is módosítani kell.  
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés, 
hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a társulási megállapodás módosítására irányuló 
határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
199/2011. (VI. 29.) számú határozata: 
Melléklet szerint. 

 
 
Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki az ESZI alapító okiratának módosítására 
irányuló határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
200/2011. (VI. 29.) számú határozata: 
Melléklet szerint. 

 
 
2.2 Szirombontogató Óvoda és Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 

alapító okiratának módosítása 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı ismerteti, hogy szeptember egytıl megváltozik a sajátos nevelési 
igényő tanulók, gyermekek definíciója, és csak akkor kap az önkormányzat normatívát az 
érintett intézmények után, ha az alapító okirat tartalmazza a normaszöveget. A határozatok 
elfogadásához minısített többség szükséges. 
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Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés, 
hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a Szirombontogató Óvoda alapító okiratának 
módosításával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
201/2011. (VI. 29.) számú határozata: 
Melléklet szerint. 

 
Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki a HBFGÁI alapító okiratának módosítására 
irányuló határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
202/2011. (VI. 29.) számú határozata: 
Melléklet szerint. 

 
 
2.3 Az intézményi étkezési normákról és térítési díjakról szóló 24/2009. (VI. 29.) 

önkormányzati rendelet módosítása 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy a szolgáltató jelezte, hogy árat kíván emelni. Csak a 
vendégétkeztetésnél van lehetıség 40,- Ft-tal emelni a térítési díjat, a többi esetben 
normaemelés kellett volna ehhez, ez azonban nem történt meg. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés, 
hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki térítési díjrendelet módosításával egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 

A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az intézményi étkezési 
normákról és térítési díjakról szóló 24/2009. (VI. 29.) önkormányzati rendelet 
módosításáról jelen jegyzıkönyv mellékletét képezı 15/2011. (VI. 30.) 
önkormányzati rendeletet alkotja. 

 
 
Dr. Pintér György polgármester kéri Vajda Balázs képviselıt, az OKS elnökét, hogy 
ismertesse a bizottság elıterjesztését. 
 
 
3.) Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elıterjesztése 
3.1 Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola pedagógiai programjának 

módosítása 
 
Vajda Balázs OKS elnök elmondja, hogy a gimnáziumban 11. évfolyamtól új képzés kerülne 
bevezetésre a rendészeti, illetve a sajtó és nyilvánosság. Az általános iskola pedig az emelt 
színtő testnevelés, nem szakrendszerő oktatás változása miatt érintett. Ezt tartalmazza a 
melléklet, amit az anyagban olvashattak. Ismerteti a bizottság pedagógiai program 
módosításának elfogadására irányuló melléklet szerinti határozati javaslatát. 
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Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés, 
hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a HBFGÁI pedagógiai programjának módosításával 
egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
203/2011. (VI. 29.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Herceg 
Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola közoktatási 
szakértı által véleményezett, módosított Pedagógia Programját 
a melléklet szerinti formában és tartalommal jóváhagyja. 
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Dr. Pintér György polgármester  

 
Vajda Balázs OKS elnök megerısítést kér Polgármester úrtól, hogy az igazgatónı valóban 
vele folytatott-e egyeztetést a létszámleépítéssel kapcsolatban. 
 
Dr. Pintér György polgármester igennel válaszol.  
 
Szörfi István jegyzı kéri Vajda Balázs elnököt, hogy ne nyílt ülésen vitassák ezt meg. 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy a döntés az intézményvezetı hatásköre, 
vele egyeztetett errıl. Felkéri Nyikos István képviselıt, a TFB elnökét, ismertesse 
elıterjesztését. 
 
 
4.) Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elıterjesztése 
4.1 Virágos Enyingért, Szép Környezetért” pályázati felhívás 
 
Nyikos István TFB elnök ismerteti a bizottság versenyfelhívás közzétételére irányuló 
melléklet szerinti 60/2011. (VI. 16.) számú határozatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, véleménye. Kérdés, 
hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
204/2011. (VI. 29.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy „Virágos Enyingért, Szép Környezetért” 
címmel versenyfelhívást tesz közzé jelen határozat 
elválaszthatatlan mellékletét képezı versenyfelhívás alapján. 
 
Határidı:  2011. július 1.  
Felelıs:  dr. Pintér György polgármester 
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Nyikos István TFB elnök ismerteti a bizottság bíráló bizottság felállítására irányuló melléklet 
szerinti 61/2011. (VI. 16.) számú határozatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés, 
hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
205/2011. (VI. 29.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy 2011. évben a „Virágos Enyingért, Szép 
Környezetért” címmel meghirdetett verseny elbírálására 
héttagú bíráló bizottságot állít fel, melyet a polgármester, a 
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 4 tagja, a 
Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár igazgatója valamint 
az Enyingi Városvédı, Szépítı és Hagyományırzı Egyesület 
elnöke alkot. 
 
Felkéri a Tisztelt Bíráló Bizottságot, hogy a nyertes pályázó 
kiválasztása helyszíni bejárás tapasztalatai alapján történjen 
meg. 
 
Határidı:  2011. július 15. 
Felelıs:  dr. Pintér György polgármester 

 
 
Dr. Pintér György polgármester - egyéb hozzászólás, észrevétel nem lévén - megköszöni a 
részvételt és a rendkívüli nyílt ülést 16.00 órakor bezárja. 
 
 
Enying, 2011. július 6. 
 
 
 
 
 
 
  Dr. Pintér György    Szörfi István 
     polgármester         jegyzı 
 
 
 
 
 
 
     Méreg János     Nyikos István 
        hitelesítı          hitelesítı  


