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Dr. Pintér György polgármester köszönti a megjelenteket, a rendkívüli nyílt ülést 15.25
órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselık határozatképes számban megjelentek,
létszámuk 6 fı. A jegyzıkönyv hitelesítésére javasolja Dr. Lelkes Ákos és Méreg János
képviselıket. Kéri, hogy aki a hitelesítık személyével egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal a jegyzıkönyv hitelesítıjeként Dr. Lelkes Ákos és
Méreg János képviselıket elfogadta.
Dr. Pintér György polgármester a jegyzıkönyv vezetésére felkéri Szemerei Szilviát. Három
napirendet módosító javaslata van. A Kiserdı Lakóparkkal kapcsolatos megkeresés, a Ligeti
iskolával kapcsolatos vételi ajánlat, valamint alapító okiratok módosítása. Kéri, hogy aki a
Kiserdı Lakóparkkal kapcsolatos megkeresés napirendre vételével egyetért, kézfelemeléssel
szavazzon.
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal a „Kiserdı Lakóparkkal kapcsolatos megkeresés”-t
5. napirendi pontként napirendre tőzte.
Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki a Ligeti iskolával kapcsolatos vételi ajánlat
napirendre vételével egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal a „Ligeti iskolával kapcsolatos vételi ajánlat”
kérdését 6. napirendi pontként napirendre tőzte.

Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki az alapító okiratok módosításának
napirendre vételével egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal a „Alapító okiratok módosítása” napirendi pontot 7.
napirendi pontként napirendre tőzte.
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:
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Szennyvízberuházás – Lıszermentesítés – Ajánlatok értékelése

Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy a Képviselı-testület hat cégtıl kért ajánlatot, 5
cégtıl meg is érkezett, a hatodik nem küldött. A kiírás szerint a bírálati szempont a
legalacsonyabb ár. Nagyon megoszlanak az ajánlatok, de mindegyik mintavételen alapuló
eljárásra vonatkozik, és igazságügyi szakértı mőködik közre. Ez az alapja annak, hogy majd
a kivitelezést meg lehessen tenni. Mindegyik ajánlattevıt végigkérdezték, hogy a kiírásban
foglaltakat tartalmazza-e az ajánlata, a válaszuk igen volt, és ezek után nem kérdés, hogy a
100 eFt-ra vonatkozó ajánlatot javasolják elfogadni.
Méreg János alpolgármester elmondja, hogy erre a célra 7 millió Ft van összesen.
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı kérdezi, hogy biztosan ugyanazt a munkát takarják-e az
ajánlatok, mert ez elszámolható költség, és úgy kellene megcsinálni, hogy minden rendben
legyen. A fennmaradó összeg vagy átcsoportosítható, vagy nem.
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Vajda Balázs képviselı ismerteti, hogy az ülést megelızıen voltak lent Hiri Noémi mőszaki
ügyintézınél, mert neki is volt olyan félelme, nehogy az olcsóbb végül drágább legyen. Ha a
testület kívánja, Noémi feljön és elmondja a rendelkezésére álló információkat.
Varga Gyula képviselı szerint az a kérdés, hogy az anyaguk rendelkezik-e írásos történelmi
anyaggal a világháborúkról, hol volt jelentısebb bombázás stb., illetve a múzeológiai
szolgálathoz hasonlóan rendelkezik-e beazonosított pontokkal, melyet a település térképével
összevetve megállapítható, hol van vélhetıen valamilyen anyag, ahol kutatómunkát
végezhetnek. Enying a II. világháború alatt többször cserélt gazdát, frontok mozogtak a
környezetünkben, így vélhetıen számos mennyiségben kerül elı II. világháborús felrobbant
vagy fel nem robbant lıszer. A mentesítés során felmerülı költségeket kell fedeznie a 7
millió Ft-nak. Az anyag lehet akár 2-3 oldal is, a lényeg, hogy tartalmában, minıségében
megfeleljen az elvártnak. Van két alacsony egységárú ajánlat, szerinte a kettı közül kellene
választani, hogy jusson elég költség a tényleges mentesítésre.
Méreg János alpolgármester elmondja, hogy 7 millió Ft van a hatástanulmányra és a
tényleges mentesítésre. Ha a tanulmány elkészítésére elfogadnának egy 4 millió Ft-os
ajánlatot, akkor a mentesítésre már csak 3 millió Ft maradna. Mindenképp az elsı ajánlatot
kellene elfogadni.
Dr. Pintér György polgármester ismerteti az eljárás eredményessé nyilvánítására, a gyıztes
ajánlattevı kiválasztására irányuló melléklet szerinti határozati javaslatot. Kéri, hogy aki
azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének
227/2011. (VII. 21.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy
határozott, hogy
1. az „Enying Város szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása”
címő KEOP-1.2.0/B/10-2010-0006 projekthez kapcsolódó
lıszer-mentesítési szolgáltatás nyújtása – tőzszerészeti
hatástanulmány készítése – tárgyában lefolytatott
beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.
2. a Különleges Biztonsági Szolgáltató és Tanácsadó Kft.; 1147
Budapest, Telepes utca 12. 2. em./1.; képviseli: Koklács
András;; Bombus Biztonsági Szolgáltató és Tanácsadó Bt.;
1144 Budapest, Ormánság u. 21. fsz. 1.; képviseli: Bojtos
István; Nemes és Társa Kft.; 1138 Budapest, Gyöngyösi út
6.; képviseli: Nemes Zsolt; Tőzszerész és Aknakutató Kft.;
1151 Budapest, Csomád u. 61.; képviseli: Gergely Sándor;
Nikka Tech Kft.; 8246 Tótvázsony, Napsugár u. 4.;
képviseli: Nagy István ajánlatát érvényesnek nyilvánítja
(Solymos és Társa Bt.; 1164 Budapest, Rózsalevél u. 5.;
képviseli: Pácser István nem nyújtott be ajánlatot).
3. jelen eljárás nyertesének a legalacsonyabb ellenszolgáltatást
tartalmazó ajánlatot tevı Különleges Biztonsági
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Szolgáltató és Tanácsadó Kft.-t; (1147 Budapest, Telepes
utca 12. 2. em./1.; képviseli: Koklács András) hirdeti ki.
4. a további rangsort az alábbiak szerint állapítja meg
(árajánlat szerint):
2. Bombus Biztonsági Szolgáltató és Tanácsadó Bt.; 1144
Budapest, Ormánság u. 21. fsz. 1.; képviseli: Bojtos István,
3. Nikka Tech Kft.; 8246 Tótvázsony, Napsugár u. 4.;
képviseli: Nagy István,
4. Tőzszerész és Aknakutató Kft.; 1151 Budapest, Csomád
u. 61.; képviseli: Gergely Sándor,
5. Nemes és Társa Kft.; 1138 Budapest, Gyöngyösi út 6.;
képviseli: Nemes Zsolt.
5. Felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerzıdés
nyertes ajánlattevıvel történı megkötésére. Amennyiben a
nyertes ajánlattevıvel nem történik meg a szerzıdéskötés,
úgy a soron következı ajánlattevıvel kell a szerzıdést
megkötni.
Határidı:
Felelıs:

2.)

2011. augusztus 01.
Dr. Pintér György polgármester

Városi Bölcsıde mőködési engedélyéhez kapcsolódó döntés (funkcionális felépítés
meghatározása)

Mihályfi Gábor aljegyzı a mőködési engedélyt kiállító hatóság hiánypótlásra szólította fel
az önkormányzatot, hogy a szakmai programnak legyen majd része a funkcionális felépítés,
erre irányul a határozati javaslat. A határidı augusztus 1., az intézményvezetı pedig
bedolgozza ezt a szakmai programjába, és így megkapjuk a mőködési engedélyt az új
helyszínen.
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek véleménye, kérdése. 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
228/2011. (VII. 21.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy
határozott, hogy a Városi Bölcsıde funkcionális felépítését az
alábbiak szerint határozza meg:
1 gondozási egység + 1 csoport,
férıhelyek száma: 30,
1 kiszolgáló egység: konyha és
1 mosoda
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A csoportonkénti létszámot 10 fıben állapítja meg, továbbá
annak Gondozás – Nevelés Szakmai Programját fentiekkel
kiegészíti.
A Képviselı-testület felkéri az intézményvezetıt a Gondozás –
Nevelés Szakmai Program egységes szerkezetbe foglalására.
Határidı:
Felelıs:

3.)

2011. augusztus 1.
Dr. Pintér György polgármester
Királyné Cs. Ilona intémzényvezetı

Városi Bölcsıde intézményvezetı-helyettes státusz

Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy korábban az intézményvezetı-helyettesi
sztátuszok visszavonásáról döntött a Képviselı-testület azokban az intézményekben, ahol ez
nem kötelezı. A kinevezési okmányokból derült ki, hogy a bölcsıde is rendelkezik helyettesi
státusszal, azonban ilyen létszám mellett ez nem kötelezı az intézményben.
Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki
megszüntetésével egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

a

bölcsıdei helyettesi

státusz

A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének
229/2011. (VII. 21.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy
határozott, hogy a Városi Bölcsıde intézményben 2011.
augusztus 1. napjától a jogszabály szerint nem kötelezı
helyettesi beosztásokat megszünteti.
Határidı:
Felelıs:

4.)

2011. augusztus 1.
Királyné Cs. Ilona intézményvezetı

Orova Miklósné kérelme 6 db várakozóhely önkormányzati területen történı
biztosítására – korábbi testületi döntés módosítása

Mihályfi Gábor aljegyzı ismerteti, hogy félreértés következtében elírás történt és olyan
határozat került a bizottsági jegyzıkönyvbe, ami nem felelt meg a TFB döntésének. Az
eredeti testületi döntés sem ment még ki az ügyfélnek, így most a 10 nappal ezelıtti döntés
lenne korrigálva.
Nyikos István TFB elnök elnézést kér a történtekért, az ı figyelmét is elkerülte, hogy nem az
a döntés született.
Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért,
kézfelemeléssel szavazzon.
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A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének
230/2011. (VII. 21.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy
határozott, hogy Orova Miklósné kérelmét támogatja és a
kérelmezett 6 db várakozóhely használatára a Szabadság téri
önkormányzati parkolóban – nem kizárólagos joggal –
lehetıséget biztosít.
Ezzel egyidejőleg 214/2011. (VII. 11.) számú határozatát
visszavonja.
Határidı:
Felelıs:

5.)

folyamatos
Dr. Pintér György polgármester

Kiserdı Lakóparkkal kapcsolatos megkeresés

Dr. Pintér György polgármester ismerteti, hogy ajánlatot kapott az önkormányzat Balogh
Dánieltıl és Tringer Gyulától a lakóparkkal kapcsolatban. Sikerült megszerezniük a
tulajdonjogot, és értékesíteni kívánják 850 m2-es területüket. Az ajánlatuk arra vonatkozik,
hogy a maguké mellett az önkormányzat tulajdonában lévı területet is értékesítenék 3.300,Ft + ÁFA / m2 áron. Ha sikerül nekik, 3%-ot kérnének érte. Annyi módosítással javasolja
elfogadni ajánlatukat, hogy a közvetítés díját a vételár beérkezésétıl számított 8 napon belül
fizeti meg az önkormányzat.
Mihályfi Gábor aljegyzı felhívja rá a figyelmet, hogy kettı hete döntött a Képviselı-testület,
hogy 180 millió Ft erejéig jelzálogjogot terhel ezekre az ingatlanokra.
Méreg János alpolgármester javasolja, hogy ha az önkormányzatnak sikerül értékesíteni az ı
területüket is, akkor az önkormányzat is kérjen 3%-ot.
Dr. Pintér György polgármester szerint, ha Balogh Dániel és Tringer Gyula a tulajdonosok,
akkor betehetik a megállapodásba, ha nem ık a tulajdonosok, ık nem nyilatkozhatnak errıl.
Nyikos István képviselı kérdezi, nem lenne-e szükség egy személyes egyeztetésre.
Varga Gyula képviselı jelzi, hogy útcsatlakozást is tartalmaz az érintett terület, ami
önkormányzati tulajdon, és a csatorna nyomvonalát meghúzták rajta.
Dr. Pintér György polgármester szerint ez a lépés még messze van az eladástól, ráérnek
ezeket késıbb pontosítani.
Sziládi Béla PERB kültag elmondja, hogy annak idején ingatlancserék történtek azért, mert
csatorna mőtárgyak létesítése lesz egyes ingatlanokon. Nem tudja, valóban lesznek-e.
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı szerint három telkes cseréltek emiatt.
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Dr. Pintér György polgármester szerint eladás elıtt ezeket tisztázni kell majd. Ez a döntés
most csak arról szólna, hogy értékesíthetik az önkormányzat tulajdonában lévı ingatlanokat
is.
Mihályfi Gábor aljegyzı felhívja rá a figyelmet, hogy az önkormányzat vállalkozási
tevékenységet nem folytathat. Arról nem is beszélve, hogy az önkormányzati ingatlanokat
sem tudják értékesíteni, nemhogy másét. Nem ingatlanközvetítı az önkormányzat. Az egyik
érintett ingatlan valóban útként van nyilvántartva.
Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki az ingatlanok értékesítésére vonatkozó
megállapodás elfogadásával – azzal a feltétellel, hogy a közvetítıi díjat a vételár beérkezését
követı 8 napon belül fizeti meg az önkormányzat, és a megállapodás egy évre szól - egyetért,
kézfelemeléssel szavazzon.
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének
231/2011. (VII. 21.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy
határozott, hogy a „Kiserdı Lakópark” területén az
önkormányzat tulajdonát képezı 15.000 m2-es területet
értékesíteni kívánja az alábbiak szerint:
- A terület vételára 3.300,- Ft+ÁFA/m2.
- A területet egyben kívánja értékesíteni, az értékesíthetı
helyrajzi számok pontosítása szükséges.
- A terület értékesítésével megbízza Balogh Dániel 8000
Székesfehérvár, Szabadságharcos u. 65. és Tringer Gyula
8000 Székesfehérvár, Mikszáth K. u. 5. II/57. szám alatti
lakosokat.
- A közvetítıi díj a terület vételárának 3%-a, melyet az
önkormányzat a vételár beérkezését követı 8 napon belül
fizet meg megbízottak részére.
- A megbízás 1 évre szól.
Felhatalmazza
aláírására.
Határidı:
Felelıs:

a

polgármestert

a

megbízási

szerzıdés

folyamatos
Dr. Pintér György polgármester

Dr. Lelkes Ákos képviselı felhívja rá a figyelmet, hogy az értékesítésig is rendben kellene
tartani azt a területet. Szólítsák fel a tulajdonost, és az önkormányzat is rakja rendbe.
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy már kiment a felszólítás.
Dr. Pintér György polgármester ismerteti, hogy a négy közterület-felügyelı jelzi a
rendezetlen területeket, az önkormányzat tulajdonában lévıket is.
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6.)

Ligeti iskolával kapcsolatos vételi ajánlat

Dr. Pintér György polgármester ismerteti, hogy a Fejér Megyei Önkormányzat kérte,
tegyünk ajánlatot a közös tulajdonban lévı Rákóczi u. 33. szám alatti Ligeti iskola ½
tulajdoni részének vételére. Javasolja azt a döntést meghozni, hogy az önkormányzat
jelenlegi gazdasági helyzetében vételi ajánlatot nem tud tenni, ha a pénzügyi helyzet
változik, újratárgyalják azt. 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
232/2011. (VII. 21.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy
határozott, hogy az Enying 2259 hrsz-ú, a valóságban 8130
Enying, Rákóczi u. 33. szám alatti ingatlan Fejér Megyei
Önkormányzat tulajdonában lévı ½ tulajdoni hányadának
vételére az önkormányzat pénzügyi helyzetére tekintettel
ajánlatot tenni nem áll módjában.
Amennyiben az önkormányzat pénzügyi helyzete kedvezıen
változik, újratárgyalja az ingatlan tulajdonrészének vételét.
Határidı:
Felelıs:

7.)

azonnal
Dr. Pintér György polgármester

Alapító okiratok módosítása

Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy a Magyar Államkincstár – mellyel aktív
kapcsolatot tart fenn - felhívta a figyelmet arra, hogy a kormányhivatalban igazgatási szünet
lesz, ezért szeretnék, ha mielıbb beérkezne a szeptember 1-tıl hatályos közoktatási törvény
módosításnak megfelelı alapító okirat módosítás. Errıl szól az egyik határozat. A másik
alapító okirat módosítás technikai jellegő, határozatszámok alapján nem tudják
beazonosítani, melyik intézményrıl van szó, ezért kiegészítést kértek.
Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki a Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és
Általános Iskola alapító okiratának módosításáról szóló 202/2011. (VI. 29.) számú határozat
módosításával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének
233/2011. (VII. 21.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy
határozott, hogy a 202/2011. (VI. 29.) számú határozatának
utolsó elıtti mondata helyébe az alábbi szöveg lép:
„Ezzel egyidejőleg – 2011. augusztus 1-i hatállyal – az Enying
Város Szolgáltató Intézménye 186/2003. (VIII. 27.) számú
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képviselı-testületi határozattal elfogadott alapító okiratának 11.
pontjában szereplı a „határozatlan” szövegrész helyébe a
„meghatározott 5 éves” szöveg, a Városi Bölcsıde 16/2003. (I.
29.) számú képviselı-testületi határozattal elfogadott alapító
okiratának 9. pontjában szereplı a „határozatlan” szövegrész
helyébe a „meghatározott 5 éves” szöveg lép.”
Határidı:
Felelıs:

azonnal
Dr. Pintér György polgármester

Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki a Városi Bölcsıde alapító okiratának
módosításával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének
234/2011. (VII. 21.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy
határozott, hogy a Városi Bölcsıde 16/2003. (I. 29.) számú
határozattal elfogadott alapító okiratát 2011. szeptember 01-i
hatállyal az alábbiak szerint módosítja:
Az alapító okirat 5.5 pontja helyébe a következı 5.5 pont lép:
[5. Tevékenysége:]
„5.5 Az intézmény alaptevékenysége, feladata:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121. §ának 29. pontjában meghatározott sajátos nevelési
igényő gyermekek, tanulók integrált nevelése; sajátos
nevelési igényő gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki
a szakértıi és rehabilitációs bizottság szakvéleménye
alapján
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista,
több fogyatékosság együttes elıfordulása esetén
halmozottan fogyatékos, a megismerı funkciók vagy a
viselkedés
fejlıdésének
tartós
és
súlyos
rendellenességével küzd,
b) a megismerı funkciók vagy a viselkedés fejlıdésének
súlyos rendellenességével küzd.
Fejlesztı felkészítı foglalkozás, teljes integrációban
történı ellátás.
Az alapellátás prioritása melletti családtámogató
szolgáltatások:
játszócsoport
és
idıszakos
gyermekfelügyelet.”
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A Képviselı-testület felkéri a polgármestert az alapító okirat
egységes szerkezetbe foglalására, valamint a módosítás,
továbbá az egységes szerkezető alapító okirat Magyar
Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére történı
megküldésére.
Határidı:
Felelıs:

azonnal
Dr. Pintér György polgármester

Méreg János alpolgármester kérdezi, hogy Szirombontogató Óvoda alapító okiratának
módosítását nem tárgyalják-e most.
Dr. Pintér György polgármester a jövı héten kíván ez ügyben testületi ülést összehívni.
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy egységes szerkezetben kell kezelni az összes
óvodát érintı változást, nem csak a telephelyet tartalmazta a korábbi módosítást, de a
létszámról is határozott a testület, azonban a pontos létszám megállapítása több elıkészítést
igényel, nem megalapozott számot nincs értelme az alapító okiratban szerepeltetni.
Méreg János alpolgármester a szippantott szennyvíz leürítésével kapcsolatban
tájékoztatásként elmondja, hogy megszületett a mőködési engedély, Dr. Tóth Pál még a mai
napon postázta a határozatot. Ha az elıírásokat betartják, továbbra is használhatják a
területet. A mészpótlásnak lesznek költségei, de ez legfeljebb 200 eFt lesz.
Az augusztus 20-i rendezvénnyel kapcsolatban minimálisra fogták vissza a költségeket.
Német és bánffyhunyadi vendégeket fogadnak ez alkalomból. Kéri a képviselıket, hogy a
kimenı kör e-mailre néhány napon belül jelezzék, ki mennyi idıt tud a vendégekkel tölteni.
Dr. Pintér György polgármester - egyéb hozzászólás, észrevétel nem lévén - a rendkívüli
nyílt ülést 15.50 órakor bezárja.

Enying, 2011. július 25.

Dr. Pintér György
polgármester

Mihályfi Gábor
aljegyzı

Dr. Lelkes Ákos
hitelesítı

Méreg János
hitelesítı
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