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Varga Gyula, Viplak Tibor képviselık 
 
Szörfi István jegyzı 
Mihályfi Gábor aljegyzı 
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Nemes Diána Mőv. Ház vezetı 

 
Szemerei Szilvia jegyzıkönyvvezetı 

 
Jelezte távolmaradását: Gebula Béla Ákos képviselı 
 
 
Méreg János alpolgármester köszönti a megjelenteket, a rendkívüli nyílt ülést 15.45 órakor 
megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselık határozatképes számban megjelentek, létszámuk 
7 fı. A jegyzıkönyv hitelesítésére javasolja Vajda Balázs és Varga Gyula képviselıket. Kéri, 
hogy aki a hitelesítık személyével egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal a jegyzıkönyv hitelesítıjeként Vajda Balázs és 
Varga Gyula képviselıket elfogadta. 
 
Méreg János alpolgármester a jegyzıkönyv vezetésére felkéri Szemerei Szilviát. 
 
Viplak Tibor PERB elnök a 3. napirendi ponthoz javasolja felvenni a bizottság iménti 
rendkívüli ülésén tárgyalt alábbi napirendi pontokat: 2010. évi pénzmaradvány jóváhagyása 
és felhasználása, letéti számlára utalás, Mezıföld Helyi Közösség Egyesület tagdíj befizetés. 
 
Méreg János alpolgármester kéri, hogy aki a PERB fenti elıterjesztéseinek, mint vegyes 
ügyeknek 3.4 napirendi pontként való felvételével egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal a „PERB vegyes ügyei”-t 3.4 napirendi pontként 
napirendre tőzte.  
 
Méreg János alpolgármester a meghívó szerinti napirendhez 1.4 napirendi pontként 
javasolja napirendre venni a Mezıföld Helyi Közösség Egyesület tagdíját. Kéri, hogy aki a 
módosító javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
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A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal a „Mezıföld Helyi Közösség Egyesület tagdíj” 
kérdését 1.4 napirendi pontként napirendre tőzte.  
 
Méreg János alpolgármester 1.5 napirendi pontként javasolja napirendre venni az 
alpolgármester tájékoztatóját az elmúlt hetek eseményeirıl. Kéri, hogy aki a módosító 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal a „Alpolgármester tájékoztatója az elmúlt hetek 
eseményeirıl” napirendi pontot 1.5 napirendi pontként napirendre tőzte.  
 
Méreg János alpolgármester javasolja levenni a napirendrıl a 2.2 és 2.3 napirendi pontokat, 
mert beszélt Horváth Elemér úrral, és abban állapodtak meg, hogy halasszák el ezeket a 
terveket ısz végéig, amíg nincs egységes városfejlesztési stratégia. Addig nem tartja 
célszerőnek ötletelni. 
 
Nyikos István TFB elnök elmondja, hogy ezzel kapcsolatban volt település-bejárás, és 
többször tárgyalta már a bizottság, ezért javasolja most tárgyalni. 
 
Szörfi István jegyzı kéri egyesével szavazásra bocsátani az egyes napirendi pontok levételét. 
 
Méreg János alpolgármester kéri, hogy aki a 2.2 „Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár, 
Rozmaring Nyugdíjas Klub kérelme játszótéri játékok kihelyezésére” napirendi pont 
napirendrıl való levételével egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a 2.2 „Vas Gereben 
Mővelıdési Ház és Könyvtár, Rozmaring Nyugdíjas Klub kérelme játszótéri játékok kihelyezésére” 
napirendi pontot levette napirendjérıl.  
 
Méreg János alpolgármester kéri, hogy aki a 2.3 „Enyingi Városvédı, -szépítı és 
Hagyományırzı Egyesület kérelme ’48-as emlékhely kihelyezésére” napirendi pont 
napirendrıl való levételével egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a 2.3 „Enyingi 
Városvédı, -szépítı és Hagyományırzı Egyesület kérelme ’48-as emlékhely kihelyezésére” napirendi 
pontot levette napirendjérıl.  
 
Méreg János alpolgármester 2.7 napirendi pontként javasolja napirendre venni Orova 
Miklósné kérelmét 6 db várakozóhely önkormányzati területen való biztosítására. Kéri, hogy 
aki a módosító javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal a „Orova Miklósné kérelme 6 db várakozóhely 
önkormányzati területen történı biztosítására” napirendi pontot 2.7 napirendi pontként napirendre 
tőzte.  
 
Méreg János alpolgármester 2.8 napirendi pontként javasolja napirendre venni a TRT 
módosítását (46, 47, 49 hrsz). Kéri, hogy aki a módosító javaslattal egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal a „TRT módosítás (46, 47, 49 hrsz)” napirendi 
pontot 2.8 napirendi pontként napirendre tőzte.  
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Méreg János alpolgármester 2.9 napirendi pontként javasolja napirendre venni Gieber 
Sándorné kérelmét. Kéri, hogy aki a módosító javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a „Gieber Sándorné 
kérelme” napirendi pontot 2.9 napirendi pontként napirendre tőzte.  
 
Méreg János alpolgármester 2.10 napirendi pontként javasolja napirendre venni Pollák 
Gábor tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelmét az Enying, Szabadi u. 13/a. szám alatti 
ingatlan ivóvízellátására vonatkozóan. Kéri, hogy aki a módosító javaslattal egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal a „Pollák Gábor kérelme – tulajdonosi hozzájárulás 
az Enying, Szabadi u. 13/a. szám alatti ingatlan ivóvízellátása” napirendi pontot 2.10 napirendi 
pontként napirendre tőzte.  
 
Méreg János alpolgármester több módosító javaslat nem lévén kéri, hogy aki a módosított 
napirenddel egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal a napirendet elfogadta. 
 
N a p i r e n d: 
 
Nyílt ülés: 
 

1. Polgármester, Alpolgármester elıterjesztései 
1.1 Szennyvízberuházás – PR feladatok - ajánlatok kiküldése 
1.2 Szennyvízberuházás – PIU javított változat elfogadása 
1.3 Városi Bölcsıde – Határidıcsúszás miatti határozat módosítás – EU Önerı 

Alap 
1.4 Mezıföld Helyi Közösség Egyesület tagdíj 
1.5 Alpolgármester tájékoztatója az elmúlt hetek eseményeirıl 

 
 Elıadó: Méreg János 
 alpolgármester 

 
2. Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elıterjesztései 

2.1 Haszonkölcsön szerzıdés kötése (68/4 hrsz) 
2.2  
2.3  
2.4 Enyingi Városvédı, -szépítı és Hagyományırzı Egyesület kérelme 

tőzoltó szerkocsi kihelyezésére 
2.5 ZÖLD-SZEM 04 Kft. kérelme Kinizsi utca bal oldalán tereprendezésre 
2.6 Reiber Attila kérelme kerítésépítésre vonatkozóan (573 hrsz) 
2.7 Orova Miklósné kérelme 6 db várakozóhely önkormányzati területen 

történı biztosítására 
2.8 TRT módosítás (46, 47, 49 hrsz) 
2.9 Gieber Sándorné kérelme 
2.10 Pollák Gábor kérelme – tulajdonosi hozzájárulás az Enying, Szabadi u. 

13/a. szám alatti ingatlan ivóvízellátása 
 

  Elıadó: Nyikos István 
               TFB elnöke 
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3. Pénzügyi, Ellenırzı és Rendészeti Bizottság elıterjesztései 

3.1 A Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola kérelmei 
3.2 Augusztus 20.-i rendezvény költségkihatása 
3.3 Részvény értékesítés 
3.4 Vegyes ügyek 
 

 Elıadó: Viplak Tibor 
          PERB elnöke 
 

4. Egészségügyi és Szociális Bizottság elıterjesztése 
Az Egyesített Szociális Intézmény beszámolója a 2010. évi tevékenységérıl 

 
Elıadó: Dr. Lelkes Ákos 

           EüB elnök 
 
1.) Polgármester elıterjesztései 
1.1 Szennyvízberuházás – PR feladatok - ajánlatok kiküldése 
 
Méreg János alpolgármester ismerteti, hogy a PR feladatokhoz kapcsolódó több tíz oldalnyi. 
Kéri, hogy aki a közbeszerzési eljárás indítására, dokumentáció elfogadására, ajánlatok 
bekérésére irányuló melléklet szerinti határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
206/2011. (VII. 11.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az „Enying város szennyvízcsatornázása és 
szennyvíztisztítása” címő KEOP 1.2.0/B/10-2010-0006 
azonosító számú projekt munkáihoz kapcsolódó tájékoztatási- 
és PR tevékenység feladatok ellátása tárgyában hirdetmény 
közzététele nélküli általános egyszerő közbeszerzési eljárást 
indít, és a kapcsolódó dokumentációt – a határozat mellékletét 
képezı tartalom és forma szerint – elfogadja (ajánlati 
dokumentáció, ajánlattételi felhívás). A dokumentáció szerinti 
ügyfélszolgálati helyiséget az Önkormányzat biztosítja. 
 
Ajánlatot az alábbi cégektıl kér be: 
1. Young and Partners Kommunikációs és Tanácsadó Kft., 1035 

Budapest, Miklós tér 1. (képviseli: Kuna Tibor) 
2. MAHIR Kiállítás és Rendezvény Kft., 1136 Budapest, 

Hegedős Gy. u. 16. (képviseli: Horgos Andrea) 
 3. Strategic Scope Kft., 1016 Budapest, Naphegy tér 8. 
(képviseli: S. Takács Zsuzsa) 

4. Medialine Consulting Kft., 1095 Budapest, Hajóállomás u. 1. 
(képviseli: Dr. Meichl Zoltán) 

 
Felkéri a polgármestert és a Provital Fejlesztési Tanácsadó Zrt.-t 
a szükséges intézkedések megtételére, továbbá felhatalmazza a 
polgármestert a szükséges dokumentumok, és – a Provitál 
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Fejlesztési Tanácsadó Zrt részére tárgyi ügyben eljárásra 
jogosító – meghatalmazás aláírására. 
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Dr. Pintér György polgármester 

 
 
Méreg János alpolgármester kéri, hogy aki eseti közbeszerzési értékelı bizottság alakítására 
irányuló melléklet szerinti határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
207/2011. (VII. 11.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az „Enying város szennyvízcsatornázása és 
szennyvíztisztítása” címő KEOP 1.2.0/B/10-2010-0006 
azonosító számú projekt munkáihoz kapcsolódó tájékoztatási- 
és PR tevékenység feladatok ellátása tárgyában kiírt 
közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan eseti közbeszerzési 
értékelı bizottságot alakít. A közbeszerzési bizottság tagjai: 
 
- Dr. Pintér György polgármester, az értékelı bizottság 

elnöke 
- Méreg János alpolgármester 
- Varga Gyula képviselı 
- Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı 
- Szörfi István jegyzı, az értékelı bizottság titkára 
 
A bizottság a vonatkozó szerzıdés megkötése utáni nappal 
szőnik meg. 
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Dr. Pintér György polgármester 

 
 
1.2 Szennyvízberuházás – PIU javított változat elfogadása 
 
Méreg János alpolgármester elfogadásra javasolja a PIU javított változatát. Kéri, hogy aki a 
határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
208/2011. (VII. 11.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az „Enying város szennyvízcsatornázása és 
szennyvíztisztítása” címő KEOP 1.2.0/B/10-2010-0006 
azonosító számú projekt munkáihoz kapcsolódó 
projektmenedzseri feladatok teljes körő ellátására a határozat 
mellékletét képezı – KSZ által elıírt módosításokkal 
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átdolgozott – tartalom és forma szerint közbeszerzési eljárást 
indít, és a kapcsolódó dokumentációt elfogadja (ajánlati 
dokumentáció, ajánlati felhívás, meghatalmazás). 
 
Amennyiben a további ellenırzési eljárást követıen a 
dokumentáció további módosítása, kiegészítése szükséges, úgy azt 
– ismételt Képviselı-testületi tárgyalás nélkül – be kell építeni a 
dokumentációba. 
 
Felkéri a polgármester és a Provital Fejlesztési Tanácsadó Zrt.-t 
a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Dr. Pintér György polgármester 

 
 
1.3 Városi Bölcsıde – Határidıcsúszás miatti határozat módosítás – EU Önerı Alap 
 
Méreg János alpolgármester elfogadásra javasolja a korábbi döntés határidıcsúszás miatti 
módosítását. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
209/2011. (VII. 11.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a 286/2010. (VIII. 25.) számú határozat 1. sz. 
melléklete helyébe e határozat melléklete lép. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Dr. Pintér György polgármester 

 
 
1.4 Mezıföld Helyi Közösség Egyesület tagdíj 
 
Méreg János alpolgármester a Mezıföld Helyi Közösség Egyesület önkormányzati 
tagdíjtartozásával kapcsolatban várja a véleményeket. 
 
Viplak Tibor PERB elnök elmondja, hogy a bizottság tárgyalta a tartozást, és arra a 
következtetésre jutottak, hogy bekérik a szerzıdést, és az alapján fizetik ki a tagdíjtartozást. 
 
Szörfi István jegyzı javasolja levenni a napirendrıl. 
 
Méreg János alpolgármester kéri, hogy aki a napirendrıl való levétellel egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az 1.4 „Mezıföld Helyi Közösség Egyesület tagdíj” 
napirendi pontot levette napirendjérıl.  
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1.5 Alpolgármester tájékoztatója az elmúlt hetek eseményeirıl 
 
Méreg János alpolgármester elmondja, hogy a szennyvíz leürítése kezd révbe érni. Vajda 
Balázs és Varga Gyula képviselıkkel megkeresték a talajvédelmi felügyelıségnél Dr. Tóth 
Pál urat. Átnézték a jegyzıkönyvet, ami megtiltotta a régi területre ürítést, és egyedül a talaj 
kilúgozása miatt kellett bezárni. A szükséges mész visszapótlása mellett továbbra is 
elhelyezhetı ott a szennyvíz, aminek a mikéntjét majd kidolgozzák. Egy héten belül helyre 
áll a rend. 
Megérkezett az ÖNHIKI, 15 millió Ft, melynek a többszörösét várták. Ismerteti néhány 
másik település által kapott támogatási összeget, mely települések egyike sem lát el ennyi 
nem kötelezı feladatot. 
Révbe értek a Takarékbankkal folytatott tárgyalások, egy-két héten belül kap az 
önkormányzat 50 millió Ft-ot, melyet a kötelezettségekre fordíthatnak. 
Dr. Muszbek Mihály a Sportunió Kft. ügyvezetıje kb. 70 önkormányzatot keresett meg azzal, 
hogy ki járulna hozzá településén minimundusz, a világ turisztikai látványosságait bemutató 
makettváros felépítéséhez. A világon 8 ilyen van mindössze, ami 1:25 arányú világhírő 
épületek makettje. Ha megfelelınek találja a helyet, Enyingen létesítené a makettvárost. Ez 
óriási kiugrási lehetıség, 400-600.000 látogatót vonzana, 30-35 ember foglalkoztatását tenné 
lehetıvé. A balatonbozsoki közpark rendkívül tetszett Muszbek úrnak, mellyel kapcsolatban 
kiegészítı anyagot küldünk neki, melyet egy második fordulós tárgyalás követ. 17 
önkormányzat jelezte szándékát, hogy részt kíván venni a projektben. Enying anyaga a 
három legjobban összeállított anyag között van. Ezért külön köszöni Csonka Zoltán és Hiri 
Noémi és munkatársaik munkáját. 
 
Buza Lajos képviselı szerint nem csak az említett képviselıket illeti az érdem a 
szennyvízleürítés témában. Tóth Pállal 20 éve ismerik egymást, több alkalommal is beszéltek 
már Enyingrıl és mindig megegyeztek, hogyan lehet továbbra is használni ezt a területet. Pál 
most is megkérdezte ıt, mielıtt döntést hozott volna, hogy megoldható-e ez. Tehát nem csak 
ez a néhány ember dolgozik érte, ebbe komoly munkát fordítottak más emberek is. 
 
Méreg János alpolgármester örül neki, nem akart senkit háttérbe szorítani. Ez egy stratégiai 
fontosságú pont Enying életében, mielıbb meg kellett oldani a problémát. Legközelebb nem 
juthatunk el az utolsó utáni pillanatig. 
 
Vajda Balázs képviselı elmondja, hogy ık is csak pár hete tudnak az ügyrıl. Buza Lajos 
képviselı urat igénybe vették volna, ha tudnak a jó viszonyról. Szerinte is elıbb kellene 
tudnia a testületnek a felmerülı problémákról. 
 
Viplak Tibor képviselı örül, hogy megoldódott a helyzet. 
 
Méreg János alpolgármester átadja a szót a TFB elnökének, Nyikos István képviselınek. 
 
 
 
2.) Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elıterjesztései 
2.1 Haszonkölcsön szerzıdés kötése (68/4 hrsz) 
 
Nyikos István TFB elnök ismerteti a bizottság haszonkölcsön szerzıdés kötésére irányuló 
melléklet szerinti határozati javaslatát. 
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Méreg János alpolgármester kérdezi, kíván-e valaki hozzászólni. Kérdés, hozzászólás nem 
lévén kéri, hogy aki haszonkölcsön szerzıdés kötésével egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
210/2011. (VII. 11.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a tulajdonát képezı Enying 68/4 hrsz-ú 
belterületi, 3902 m2 nagyságú ingatlan vonatkozásában, annak 
rendben tartása, gondozása fejében haszonkölcsön szerzıdést 
köt Molnár István 8130 Enying, Kertalja utca 17. szám alatti 
lakossal 2011. december 31. napjáig. 
 
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt a haszonkölcsön szerzıdés 
elkészítésére, felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés 
aláírására. 
 
Felelıs:  dr. Pintár György 
Határidı:  2011. július 31. 

 
2.2  Napirendrıl levéve 
 
 
2.3  Napirendrıl levéve 
 
 
2.4 Enyingi Városvédı, -szépítı és Hagyományırzı Egyesület kérelme tőzoltó szerkocsi 

kihelyezésére 
 
Nyikos István TFB elnök ismerteti a bizottság tőzoltó szerkocsi kihelyezésére irányuló 
kérelem támogatására, tulajdonosi hozzájárulás megadására vonatkozó melléklet szerinti 
határozati javaslatát. 
 
Méreg János alpolgármester - kérdés, hozzászólás nem lévén - kéri, hogy aki a határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
211/2011. (VII. 11.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az Enyingi Városvédı, -szépítı és 
Hagyományırzı Egyesület – tőzoltó szerkocsi kihelyezésére 
irányuló – kérelmét támogatja, és tulajdonosi hozzájárulását 
adja a 8130 Enying, Kossuth utca 22. szám elıtti – mellékelt 
helyszínrajz szerinti – közterület igénybevételéhez. 
 
Határidı:  folyamatos 
Felelıs:  Dr. Pintér György polgármester 
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2.5 ZÖLD-SZEM 04 Kft. kérelme Kinizsi utca bal oldalán tereprendezésre 
 
Nyikos István TFB elnök ismerteti a bizottság kérelem támogatására, tulajdonosi 
hozzájárulás megadására irányuló melléklet szerinti 57/2011. (VI. 16.) számú határozatát.  
 
Méreg János alpolgármester - kérdés, hozzászólás nem lévén – kéri, hogy aki a határozati 
javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
212/2011. (VII. 11.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a ZÖLD-SZEM 04 Kft. tereprendezésre 
vonatkozó kérelmét (enyingi 609 hrsz, Kinizsi utca baloldal) 
támogatja, és a tereprendezéshez tulajdonosi hozzájárulását 
adja azzal, hogy a feladatokat Enying Város Szolgáltató 
Intézménye végzi el. 
 
Határidı: 2011. július 31. 
Felelıs: Viplak Tibor intézményvezetı 

 
 
2.6 Reiber Attila kérelme kerítésépítésre vonatkozóan (573 hrsz) 
 
Nyikos István TFB elnök ismerteti a bizottság kérelem elutasítására irányuló melléklet 
szerinti 58/2011. (VI. 16.) számú határozatát. 
 
Méreg János alpolgármester kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 3 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 2 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
213/2011. (VII. 11.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Reiber 
Attila kerítésépítésre vonatkozó kérelmének (enyingi 573 hrsz-ú 
önkormányzati tulajdonú ingatlan) elutasítására irányuló 
határozati javaslatot nem fogadta el. 

 
 
2.7 Orova Miklósné kérelme 6 db várakozóhely önkormányzati területen történı 

biztosítására 
 
Nyikos István TFB elnök ismerteti a bizottság elvi hozzájárulás megadására irányuló 
melléklet szerinti 59/2011. (VI. 16.) számú határozatát. 
 
Méreg János alpolgármester - kérdés, hozzászólás nem lévén - kéri, hogy aki a határozati 
javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
214/2011. (VII. 11.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Orova Miklósné kérelmére 6 db parkolóhely 
közterületen történı kialakításához elvi hozzájárulását megadja 
azzal, hogy a tervezés során a 18/2010. (IX. 01.) számú 
rendelettel jóváhagyott szabályozási terv elıírásait figyelembe 
kell venni. 
 
Határidı:  2011. július 31.  
Felelıs:  dr. Pintér György polgármester 

 
 
2.8 TRT módosítás (46, 47, 49 hrsz) 
 
Nyikos István TFB elnök ismerteti a bizottság TRT feltételhez kötött módosítására irányuló 
melléklet szerinti 62/2011. (VI. 16.) számú határozatát. 
 
Méreg János alpolgármester kéri, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
215/2011. (VII. 11.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy amennyiben a BBO Szolgáltató Kft. (1023 
Budapest, Vérhalom utca 12-16. A. épület; képviseli Walner 
Tibor ügyvezetı) beruházó és Enying Város Önkormányzata 
között az Enying-Balatonbozsok 46, 47 és 49 hrsz-ú, 
önkormányzati ingatlanok megvásárlására irányuló szerzıdés 
aláírásra kerül, úgy Enying Város Önkormányzata  
kezdeményezi Enying Város TRT módosítását akként, hogy a 
hivatkozott területek beruházás megvalósításához szükséges 
része Gip övezeti besorolásba kerüljön. 
Ezzel egy idıben tárgyi ingatlanokat Enying Város 
Önkormányzata forgalomképessé nyilvánítja. 
 
Amennyiben a megállapodás létrejön, Enying Város 
Önkormányzata saját költségére a Regioplan Kft-t bízza meg a 
tervezési feladatok ellátására. 
 
Határidı:  folyamatos  
Felelıs:  dr. Pintér György polgármester 

 
 
2.9 Gieber Sándorné kérelme 
 
Nyikos István TFB elnök ismerteti a bizottság melléklet szerinti 63/2011. (VI. 16.) számú 
határozatát. 
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Szörfi István jegyzı felhívja rá a figyelmet, hogy ezt a bizottság nem szavazta meg.  
 
Nyikos István TFB elnök kérdezi, hogy a téglákat kiszállították-e már. 
 
Viplak Tibor képviselı, EVSZI vezetı elmondja, hogy Polgármester úr utasítására a 
kiszállítás már megtörtént. 
 
Méreg János alpolgármester – egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén - kéri, hogy aki a bontott 
tégla biztosításával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 2 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, 1 tartózkodással (Dr. Lelkes Ákos képviselı 
nem szavazott) az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
216/2011. (VII. 11.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Gieber Sándorné, 8130 Enying, Ady E. u. 15. 
szám alatti lakos háza állagromlásának megakadályozására 
irányuló kérelmét nem támogatja. 
 
Felelıs:  dr. Pintér György polgármester, 

Viplak Tibor EVSZI vezetı 
Határidı:   folyamatos 

 
 
2.10 Pollák Gábor kérelme – tulajdonosi hozzájárulás az Enying, Szabadi u. 13/a. szám 

alatti ingatlan ivóvízellátása 
 
Nyikos István TFB elnök ismerteti a bizottság kérelem támogatására, tulajdonosi 
hozzájárulás megadására irányuló melléklet szerinti 64/2011. (VI. 16.) számú határozatát. 
 
Méreg János alpolgármester kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
217/2011. (VII. 11.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Pollák Gábor, 8130  Enying, Szabadság tér 9/A 
szám alatti lakos kérelmét támogatja és tulajdonosi 
hozzájárulását megadja a Matolcsi Györgyné tervezımérnök 
„Enying, Szabadi utca 2764 hrsz alatti ingatlan vízbekötésének 
engedélyezési terve” tárgyú terve  alapján a 1020 hrsz-ú 
közterület igénybevételéhez, valamint a vízóraakna 1020 hrsz-ú 
közterületen történı elhelyezéséhez. 
 
Felelıs:  dr. Pintér György polgármester,  
Határidı:   2011. július 31. 
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3.) Pénzügyi, Ellenırzı és Rendészeti Bizottság elıterjesztései 
3.1  A Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola kérelmei 
 
Viplak Tibor PERB elnök elmondja, hogy a bizottság rendkívüli ülést tartott a testületi ülést 
megelızıen, melyen az iskola kérelmeit is tárgyalta. Az iskola kérése, hogy a többlettanítás 
kifizetésére a testület elıirányzatot biztosítson. A bizottság úgy határozott, hogy javasolja 
biztosítani az elıirányzatot az elbocsátások terhére. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı felhívja rá a figyelmet, hogy 2 millió Ft feletti összegrıl van szó, és 
nem volt meg a döntéshez szükséges minısített többség. A szavazati arány 2 igen, 1 nem 
volt, ezért a bizottság elutasította az elıirányzat biztosításának javaslását. 
 
Méreg János alpolgármester elmondja, hogy a javaslat mögött a költségvetésben nem áll 
rendelkezésre elkülönített forrás. A forrást meg kell jelölni, és minısített többség kell a 
döntéshez. 
 
Szörfi István jegyzı kérdezi, hogy a bizottság valóban azt javasolja-e, hogy a Képviselı-
testület fizesse ki az elbocsátások, a megtakarítás terhére? Azért takarítsunk meg, mert ez 
nincs benne a költségvetésben? 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı szintén kérdezi, hogy a Képviselı-testület azért bocsátott el 
embereket, hogy más formában visszapumpálja az intézménybe a megtakarított pénzt? 
 
Buza Lajos képviselı szerint, amikor ezt a döntést meghozta a Képviselı-testület, az oktatási 
programot is változtatni kellett volna, ami törvénysértı lett volna, mert oktatási idıben történt 
volna. A pedagógusok teljesítettek, ha elmennek munkaügyi bíróságra, azonnal behajtják az 
összeget az önkormányzattól. A Képviselı-testületnek kell megtalálni azt a módot, mi lesz a 
forrása. A pedagógiai programban nem volt változás, a pedagógusok nem tehetnek róla, ezt az 
önkormányzatnak ki kell fizetni. 
 
Szörfi István jegyzı szerint az intézményvezetı úgy rendelt el munkát, hogy ahhoz nem volt 
meg a 7 millió Ft-ja. Ha a Képviselı-testület ezt megszavazza, az intézményvezetı eddigi 
tevékenységét helyre teszi mindenféle következmény nélkül. Az elbocsátásról azért döntött a 
testület, mert az önkormányzat anyagi helyzete indokolja. Szerinte már a forrásra tett javaslat 
is érthetetlen. Érdekes lenne ebbıl a megtakarításból fedezni a többletmunkát. 
 
Buza Lajos képviselı szerint érdekes helyzetbe hozta az intézményvezetıt a Képviselı-
testület. Ha nem hajtja végre a pedagógiai programot, azért kap fegyelmit, ha végrehajtja, 
azért. Nincs az a magyar bíróság, amelyik ezt az okfejtést elfogadná. Világos és egyértelmő 
határozatot kellett volna akkor hozni, hogyan kell neki ezt a helyzetet megoldani. Ezt a 
felelısséget a Képviselı-testület lerázta magáról, nem vette tudomásul, hagyott mindent úgy, 
ahogyan volt, ezért a felelıssége egyértelmően megállapítható. 
 
Viplak Tibor  PERB elnök elmondja, hogy a 138/1992. Korm. rendelet azt írja elı, hogy az 
óradíj jár ezekért. Amikor a Képviselı-testület elfogadta a tantárgyfelosztást 22 volt a 
kötelezı óraszám, ezen felüli órák száma többlettanítás. Az órakeretet elfogadta a testület. A 
szakértı is elmondta, mennyi az az órakeret, amit le kell tanítani, és azt is, hogy ez 6 millió Ft. 
Sokat beszéltek errıl bizottsági ülésen, a cél az volt, hogy megoldják. Az intézményvezetı 
minden kifizetés elıtt egyeztetett. 
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Szörfi István jegyzı nagyon örül, hogy van olyan intézményvezetı, akit ennyire védenek. 
Kívánságát fejezi ki, hogy minden intézményvezetıre terjedjen ki az egyenlı elbírálás elve, és 
mindenki hátradılhet, csak nem tudja, mi lesz akkor a településsel. A Képviselı-testület július 
20. napjával létszámot csökkentett a szorgalmi idıszak vége után. Ezek a kifizetések április-
május hónapban keletkeztek. Ha a túlórákra márciusig elég a pénz, akkor a Képviselı-
testülethez fordul, hogy elfogyott a pénz, forrást kér. Az elbocsátást azért kellett végrehajtani, 
mert ez évek óta így megy. 
 
Méreg János alpolgármester sajnálatosnak tartja, hogy ezen a településen még egy 
intézményvezetı sem kapott fegyelmit. Nem érti, miért nem érzik át az intézményvezetık ezt 
a helyzetet, ami a településen van. 
 
Viplak Tibor  képviselı szerint minden intézményvezetı átérzi, és nehéz elfogadni. 
 
Buza Lajos képviselı szerint az intézményvezetık felelısséggel állnak az intézményük élén, 
van olyan intézményvezetı, aki mindent megengedhet magának, a többi intézményvezetı 
pedig kiszolgáltatott helyzetben van. A következı ülésre lesz fegyelmi javaslata. 
 
Méreg János alpolgármester lezárja a vitát és szavazásra bocsátja az elıterjesztést. 
 
Viplak Tibor  PERB elnök megfogalmazza a határozati javaslatot, mely szerint a testület úgy 
határoz, hogy a Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola kérésére alapfokú 
tanítás idıkeretre jutó költségvetési koncepcióban szereplı összeget biztosítja, forrásként az 
elbocsátásokból eredı megtakarítást jelöli meg. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı kéri összegszerően szerepeltetni a szükséges forrást a 
határozatban. 
 
Mihályfi Gábor  aljegyzı szerint az összeg összesen 6.900 eFt + járulékai 
 
Méreg János alpolgármester kéri, hogy aki az elhangzott módosító javaslattal egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
218/2011. (VII. 11.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Herceg 
Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola többlettanítás 
költségeinek határozatban történı összegszerő 
szerepeltetésével egyetért. 
 

 
Méreg János alpolgármester kéri, hogy aki az elhangzott és módosított határozati javaslattal 
egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 3 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 2 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
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Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
219/2011. (VII. 11.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Herceg 
Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola kérelmére 
többlettanítás költségeire összesen 6.900 eFt + járulékai 
pótelıirányzat elbocsátások terhére történı biztosítására 
irányuló javaslatot nem támogatta. 

 
 
3.2 Augusztus 20.-i rendezvény költségkihatása 
 
Viplak Tibor PERB elnök elmondja, hogy a pénzügyi helyzetre tekintettel a rendezvényre a 
bizottság nem talált forrást, ezért megkérte az intézményvezetıt, hogy pályázati forrásból 
próbálja a rendezvényt lebonyolítani. Ezt javasolja elfogadásra a testületnek. 
 
Szörfi István jegyzı elmondja, hogy az intézményvezetınek volt három javaslata, ez a 
javaslat a legkevesebb összegőre vonatkozik, mely teljes egészében pályázati pénzbıl 
kerülne biztosításra, az önkormányzat nem tesz hozzá. 
 
Méreg János alpolgármester kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
220/2011. (VII. 11.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a 2011. évi augusztus 20-i városi ünnepi 
rendezvény helyszíne a Vas Gereben Mővelıdési Ház legyen. A 
rendezvény 134 eFt pályázati pénzbıl kerüljön megvalósításra. 
 
Határidı: 2011. augusztus 20. 
Felelıs: Nemes Diána intézményvezetı 

 
 
3.3 Részvény értékesítés 
 
Viplak Tibor PERB elnök elmondja, hogy üzletrész megvásárlására érkezett vételi ajánlat. A 
bizottság névértéken, azaz 826 eFt-ért javasolja értékesíteni a részvényeket. 
 
Méreg János alpolgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés, 
hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki az üzletrész névértéken történı értékesítésével 
egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
221/2011. (VII. 11.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. vételi 
ajánlatát elfogadja, és a Fejér Megyei Önkormányzatok 
Temetkezési Kft.-ben Enying Város Önkormányzata tulajdonát 
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képezı üzletrészt 826.000,- Ft névértéknek megfelelı összegért 
értékesíti. 
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Dr. Pintér György polgármester 

 
16.25 órakor Nemes Diána intézményvezetı távozik az ülésrıl. 
 
 
3.4 Vegyes ügyek 
 
Viplak Tibor PERB elnök elmondja, hogy a bizottság elfogadásra javasolja a 2010. évi 
pénzmaradvány jóváhagyásáról és felhasználásáról szóló határozati javaslatot azzal, hogy 
abból az intézményfinanszírozással szemben” mondatrész törlésre kerül. 
 
Méreg János alpolgármester kéri, hogy aki a pénzmaradvány jóváhagyásával és 
felhasználásával az elhangzottak szerint egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
222/2011. (VII. 11.) számú határozata: 
 
a 2010. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról és felhasználásáról 

1. 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2010. évi 
pénzmaradványát az alábbiak szerint állapítja meg: 
 Polgármesteri 

Hivatal 
Szolgáltató 
Intézmény 

Önkormányzat 

Tárgyévi 
helyesbített 
maradvány 

-2.345 eFt 8.405 eFt 6.060 eFt 

Túlfinanszírozás 0 eFt  0 eFt 
Alulfinanszírozás 1.121 eFt  1.121 eFt 
Módosított 
pénzmaradvány 

-1.224 eFt 8.405 eFt 7.181 eFt 

2. 
A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal 
pénzmaradványának felhasználását az alábbiak szerint 
szabályozza: 
 
a) Elızı évi tartalékok hiányának rendezése: 0 eFt 
b) Túlfinanszírozás befizetése: 0 eFt 
c) Alulfinanszírozás nyilvántartásba vétele 1.121 eFt 
d) Szabadon felhasználható maradvány: 0 eFt 
 
A Szolgáltató Intézmény 8.405 eFt pénzmaradványát eredeti 
elıirányzatként tervezett kiadásokra kell elszámolni. 
 
Felelıs: Dr. Pintér György polgármester 
Határidı: azonnal 
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4.) Egészségügyi és Szociális Bizottság elıterjesztése 
 Az Egyesített Szociális Intézmény beszámolója a 2010. évi tevékenységérıl 
 
Dr. Lelkes Ákos EüB elnök ismerteti, hogy a bizottság utolsó ülésén tárgyalta az intézmény 
beszámolóját. Az intézményvezetıvel arról is szót váltottak, hogy látogatást tesznek az 
intézményben annak érdekében, hogy megbeszéljék, hogyan lehetne gazdaságosabbá tenni 
az intézmény mőködését. Errıl majd beszámolnak a Képviselı-testületnek is. A bizottság 
javasolja elfogadni az intézményi beszámolót. 
 
Méreg János alpolgármester kéri, hogy aki a beszámoló elfogadásával egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
223/2011. (VII. 11.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy elfogadja az Egyesített Szociális Intézmény 
2010. évi tevékenységérıl készült – jelen határozat mellékletét 
képezı – beszámolót. 

 
 
Méreg János alpolgármester - egyéb hozzászólás, észrevétel nem lévén - a rendkívüli nyílt 
ülést 16.28 órakor bezárja. 
 
 
Enying, 2011. július 22. 
 
 
 
 
 
 
    Méreg János     Szörfi István 
  alpolgármester         jegyzı 
 
 
 
 
 
 
     Vajda Balázs     Varga Gyula 
        hitelesítı         hitelesítı  


