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Dr. Pintér György polgármester köszönti a megjelenteket, a nyílt ülést 15.00 órakor 
megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselık határozatképes számban megjelentek, létszámuk 
7 fı. A jegyzıkönyv hitelesítésére javasolja Méreg János és Nyikos István képviselıket. Kéri, 
hogy aki a hitelesítık személyével egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal a jegyzıkönyv hitelesítıjeként Méreg János és 
Nyikos István képviselıket elfogadta. 
 
Dr. Pintér György polgármester a jegyzıkönyv vezetésére felkéri Szemerei Szilviát. … 
 
15.03 órakor megérkezik Buza Lajos képviselı, a testület létszáma 8 fı. 

 
… A napirenddel kapcsolatban módosításként javasolja levenni a napirendrıl a 
többlettanítás kifizetése iránti kérelmet, mert még nem lehet tudni, mekkora támogatást kap 
az önkormányzat az ÖNHIKI-n. Ez egy héten belül eldıl, akkor visszatérhet rá a testület. A 
PERB is tárgyalta ezt a napirendi pontot, s a bizottság ülésén sem született döntés. Kéri, hogy 
aki a napirendrıl való levétellel egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
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A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal a „Többlettanítás kifizetése iránti kérelem” 1.4 
napirendi pontot levette a napirendrıl. 
 
Dr. Pintér György polgármester javasol három új napirendi pontot napirendre venni, így a 
2012. évi belsı ellenırzési tervet, az ESZI szakmai programjának, és az ESZI SzMSz-ének 
megvitatását, melyeket az indokol, hogy új települések csatlakoztak bizonyos feladatok 
ellátására, melynek következtében több normatívát is kap a város, ugyanakkor szükséges az 
alapdokumentumok módosítása. Kéri, hogy aki a 2012. évi belsı ellenırzési terv 1.4 
napirendi pontként való megvitatásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal a „2012. évi belsı ellenırzési terv”1.4 napirendi 
pontként történı megvitatását elfogadta. 
 
Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki az ESZI szakmai program 1.5 napirendi 
pontként való megvitatásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az „Egyesített Szociális Intézmény szakmai 
programja”1.5 napirendi pontként történı megvitatását elfogadta. 
 
Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki az ESZI SzMSz-e 1.6 napirendi pontként való 
megvitatásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az „Egyesített Szociális Intézmény Szervezeti és 
Mőködési Szabályzata”1.6 napirendi pontként történı megvitatását elfogadta. 
 
Dr. Pintér György polgármester – egyéb napirendet módosító javaslat nem lévén - kéri, hogy 
aki a fentiek szerint módosított nyílt és zárt ülés napirendjének elfogadásával egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal a nyílt és zárt ülés módosított napirendjét elfogadta. 
 
N a p i r e n d: 
 
Nyílt ülés  
 

1. Polgármester elıterjesztései 
1.1 LEADER pályázat benyújtása „Térségi helyi termék piac kialakítására” 
1.2 Enying Város Önkormányzatának esélyegyenlıségi helyzetelemzése 
1.3 A Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola magasabb 

vezetıi feladatok ellátására pályázat kiírása 
1.4 2012. évi belsı ellenırzési terv 
1.5 Egyesített Szociális Intézmény szakmai programja 
1.6 Egyesített Szociális Intézmény Szervezeti és Mőködési Szabályzata 

 
 Elıadó: Dr. Pintér György 
  polgármester 

 
2. Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elıterjesztése 

Szirombontogató Óvoda Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 
módosítása 

 
 Elıadó: Vajda Balázs 
          OKS elnöke 
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3. Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elıterjesztései 
3.1 Major László lakásbérleti kérelme 
3.2 Az Enyingi ÁFÉSZ kérelme (Fókusz Áruház melletti parkolóval 

kapcsolatos kérelme) 
 

 Elıadó: Nyikos István 
         TFB elnöke 
 

4. Pénzügyi, Ellenırzı és Rendészeti Bizottság elıterjesztései 
TÁMOP pályázat (Mőv. Ház) 

 
 Elıadó: Viplak Tibor 
          PERB elnöke 
Zárt ülés  

1. Fellebbezési ügyek 
1.1 Gyimesi Zsuzsa Violetta állattartási ügye 
1.2 Králl Nikolett állattartási ügye 
 

 Elıadó: Mihályfi Gábor 
         aljegyzı 
 
 
1.) Polgármester elıterjesztései 
1.1 LEADER pályázat benyújtása „Térségi helyi termék piac kialakítására” 
 
Dr. Pintér György polgármester ismerteti, hogy lehetıség van pályázni, 15 millió Ft el van 
különítve Polgárdinak és Enyingnek. A CBA-t és az elıtte lévı területet lehetne piacként 
hasznosítani. Ha nyer a pályázat, új tetı kerülhet rá, szigetelés, nyílászáró-csere, térburkolás 
valósulhat meg. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, véleménye ezzel kapcsolatban. 
 
Viplak Tibor képviselı kérdezi, hogy kell-e bankgarancia. A pályázat utófinanszírozású, 
kérdezi, hogy elbírja-e majd a költségvetés. 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy a LEADER pályázat még képlékeny, az 
ÁFA rész terhelné az önkormányzatot, ami 3-3,5 millió Ft. Szállítói szerzıdéssel a 
finanszírozás megoldódik. De még sok minden változhat, november 15-re módosult a 
beadási határidı is. Az önkormányzat Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál történı 
regisztrációja folyamatban van. Több enyingi egyesület és vállalkozó is pályázik a LEADER 
támogatásra, jelentıs aktivitás tapasztalható a térségben. Eddig a pályázati adatlapot kellett 
kitölteni, a kidolgozott pályázatot pedig november 15-ig kell beadni. Kérdezi, van-e 
valakinek további kérdése. Egyéb kérdés nem lévén, kéri, hogy aki a pályázat benyújtásával 
egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
300/2011. (X. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy 1 021 136 azonosító számú, „térségi helyi 
termék piac kialakítása” megnevezéső LEADER pályázaton 
részt kíván venni. 
A megvalósítandó cél a piactér, csarnok kialakítása az Enying 
Hunyadi utca 3. szám alatti (volt CBA csarnok) ingatlanon 
(hrsz.: 1400/2, 1400/3). 
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A pályázat költségeit Enying Város Önkormányzata 2012. évi 
költségvetésében biztosítja. 
Felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos 
dokumentumok aláírására. 
 
Határidı:  folyamatos 
Felelıs:  Dr. Pintér György polgármester 

 
 
1.2 Enying Város Önkormányzatának esélyegyenlıségi helyzetelemzése 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy a kistérség készíttette el minden településre 
vonatkozóan a helyzetelemzést és programot. Kérdezi, van-e kérdés, vélemény, észrevétel 
ezzel kapcsolatban. Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, hogy aki az esélyegyenlıségi 
helyzetelemzés elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
301/2011. (X. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a települési esélyegyenlıségi helyzetelemzést 
és programot jelen határozat melléklete szerinti tartalommal és 
formában elfogadja. 
Felkéri a polgármestert, hogy jelen támogató döntést 
haladéktalanul küldje meg a Mezıföldi Többcélú Kistérségi 
Társulás részére. 
 
Határidı:  azonnal 
Felelıs:  Dr. Pintér György polgármester 

 
 
1.3 A Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola magasabb vezetıi 

feladatok ellátására pályázat kiírása 
 
Dr. Pintér György polgármester ismerteti, hogy jövı szeptemberben az állam átveszi az 
iskolákat. Bár jogszabályi kötelezettség a pályázatot kiírni, azt nem lehet tudni, fog-e 
egyáltalán valaki pályázni, hiszen a fenntartó változni fog. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, 
véleménye. Hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a melléklet szerinti pályázat kiírásával 
egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
302/2011. (X. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és 
Általános Iskola magasabb vezetıi feladatainak ellátására 
pályázatot ír ki. A pályázati kiírás szövege a határozat 
mellékletét képezi.  
Felkéri a jegyzıt, hogy a pályázati felhívást az Oktatási és 
Kulturális Minisztérium hivatalos lapjában, a Kormányzati 
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Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ 
internetes oldalán valamint a helyben szokásos módon tegye 
közzé.  
 
Határidı:  azonnal 
Felelıs:  Szörfi István jegyzı 

 
 
1.4 2012. évi belsı ellenırzési terv 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy minden évben el kell készíteni az 
ütemtervet, ez idén is megtörtént. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, véleménye a tervvel 
kapcsolatban.  
 
Vajda Balázs képviselı megerısítésként kérdezi – ami korábban már elhangzott - , hogy 
azért van-e külsı megbízott belsı ellenır, mert az önkormányzat belsı ellenıre gyesen van? 
 
Szörfi István jegyzı igennel válaszol. 
 
Viplak Tibor képviselı elmondja, hogy a megbízott ellenır 2009. óta dolgozik az 
önkormányzatnak, azóta látja el a feladatokat. Véleménye szerint maximálisan meg lehet 
bízni abban, amit ı mond. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı szerint mégis elıfordultak mind a Polgármesteri Hivatalban, 
mind az Egyesített Szociális Intézményben olyan dolgok, amik azt mutatják, nem biztos, 
hogy rendben van minden. 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy az ESZI-nél olyan idıszakban merült fel a 
probléma, amikor nem folyt ellenırzés az intézménynél. Amikor probléma merült fel, 
azonnal ellenırzést végzett a belsı ellenır, és további problémákat tárt fel. Kérdezi, van-e 
további kérdés. Egyéb hozzászólás nem lévén, kéri, hogy aki a 2012. évi belsı ellenırzési 
jelentés elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
303/2011. (X. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Enying Város Önkormányzata Polgármesteri 
Hivatalának és intézményeinek 2012. évi belsı ellenırzési 
tervét jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja. 
 
Határidı: ellenırzési tervben foglaltaknak megfelelıen 
Felelıs: Szörfi István jegyzı 

 
 
 
1.5 Egyesített Szociális Intézmény szakmai programja 
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Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek észrevétele, kérdése, véleménye a 
szakmai programmal kapcsolatbab. Hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki az Egyesített 
Szociális Intézmény szakmai programjával egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
304/2011. (X. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az Egyesítet Szociális Intézmény „Ápolást, 
gondozást nyújtó intézmény szakmai programja 2011.” 
dokumentumot jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja. 

 
 
 
1.6 Egyesített Szociális Intézmény Szervezeti és Mőködési Szabályzata 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, véleménye az intézmény 
SzMSz-ével kapcsolatban. 
 
Vajda Balázs képviselı szerint mindkét anyag jól kidolgozott. Az intézményvezetınél 
azonban nincs feltüntetve sehol sem, hogy megbízott. Kérdezi, hogy ez formailag, jogilag jó-
e így. 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy az SzMSz általánosságban beszél az 
intézményvezetırıl, nem lényeges, mi alapján látja el az intézményvezetıi feladatokat, 
kinevezés vagy megbízás alapján. Kérdezi, van-e egyéb kérdés, vélemény. Egyéb 
hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki az Egyesített Szociális Intézmény Szervezeti és 
Mőködési Szabályzaatának elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
305/2011. (X. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az Egyesítet Szociális Intézmény Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatát jelen határozat melléklete szerint 
jóváhagyja. 

 
 
Dr. Pintér György polgármester átadja a szót Vajda Balázs képviselınek, az Oktatási, 
Kulturális és Sportbizottság elnökének, hogy ismertesse a bizottság elıterjesztését. 
 
 
 
2.) Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elıterjesztése 
Szirombontogató Óvoda Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítása 
 
Vajda Balázs OKS elnök ismerteti a bizottság Szirombontogató Óvoda Szervezeti és 
Mőködési Szabályzata módosításának jóváhagyására irányuló melléklet szerinti határozati 
javaslatát. Kiegészítésként elmondja, hogy azért volt szükség a módosításra, mert az 
intézményvezetı-helyettesi státusz megszőnt. A szülıi munkaközösség és a közalkalmazotti 
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tanács elfogadta a döntést, de nem ért vele egyet. Felhívja a figyelmet a testület korábbi 
döntésére, mely szerint, ha és amennyiben helyreáll a pénzügyi helyzet, átgondolják ezeket a 
döntéseket.  
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, véleménye, észrevétele. 
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki az intézményi SzMSz elfogadásával egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
306/2011. (X. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Szirombontogató Óvoda szakértı által 
véleményezett Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosítását 
a melléklet szerinti formában és tartalommal jóváhagyja.  
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Dr. Pintér György polgármester  

 
 
Dr. Pintér György polgármester felkéri Nyikos István képviselıt, a TFB elnökét, ismertesse a 
bizottság elıterjesztéseit. 
 
 
 
3.) Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elıterjesztései 
3.1 Major László lakásbérleti kérelme 
 
Nyikos István TFB elnök ismerteti a bizottság kérelem támogatására irányuló melléklet 
szerinti 83/2011. (X. 12.) számú határozatát. A bizottság határozatlan idıre javasolja 
meghosszabbítani a bérleti szerzıdést. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı kérdezi, mi indokolja a határozatlan idıt. 
 
Nyikos István TFB elnök szerint nincs rá más jelentkezı, és bármikor újra tárgyalható a 
bérlet. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı szerint nem könnyő megszüntetni a határozatlan idejő 
szerzıdést a jogszabályok szerint. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy elsısorban nem a Ptk. hanem külön törvény 
szabályozza ezt, és egy hónap alatt megszüntethetı a szerzıdés. Évek óta a kérelmezı lakja 
az ingatlant, és eddig évrıl évre jött a kérelemmel. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı szerint bevett gyakorlat az egy év, és ha elfogadják ezt a 
döntést, mindenki jön majd az egyedi kérelmekkel. Korábban javasolta, hogy a 
szerzıdéseket a lehetı leghosszabb idıre kössék, tehát az ellenkezı a gondja a határozati 
javaslattal, mint ahogy azt a többi képviselı gondolja. Szerinte a földterületekre is lehetne 
alkalmazni. 
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Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy a földbérletek is 5 évre köttetnek, ezt a határozott 
idıt lehetne alkalmazni ebben az esetben is. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı módosító javaslata, hogy Major László esetében is határozott 5 
év idıtartamra köttessen a bérleti szerzıdés. 
 
Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki a módosító javaslattal egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot 
hozta: 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
307/2011. (X. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Major 
László lakásbérleti szerzıdése érvényességi idejének 5 év 
idıtartamban való megállapítására irányuló módosító javaslatot 
elfogadta. 

 
Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki a fentiek szerint módosított határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül  az alábbi határozatot 
hozta: 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
308/2011. (X. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Major László 8130 Enying, Kossuth u. 29. szám 
alatti lakos jelen határozat mellékletét képezı kérelmét 
támogatja azzal, hogy a lakásbérleti szerzıdés 5 év idıtartamra 
köthetı meg. 
 
Felelıs:  dr. Pintér György 
Határidı:  2011. november 30. 

 
 
 
3.2 Az Enyingi ÁFÉSZ kérelme (Fókusz Áruház melletti parkolóval kapcsolatos 

kérelme) 
 
Nyikos István TFB elnök ismerteti a bizottság kérelem támogatására irányuló 84/2011. (X. 
12.) számú határozati javaslatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, véleménye, észrevétele 
ezzel kapcsolatban. Hozzászólás nem lévén, kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
309/2011. (X. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az ENYINGI ÁFÉSZ (8130 Enying, Kossuth u. 
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8.; képviseli: Dr. Krech Vilmos) kérelmét támogatja és a Fókusz 
Áruház funkciójának változatlanul hagyása esetén az 
önkormányzat a már meglévı 1413/2 hrsz alatti parkolóhelyek 
térítésmentes használatát, tekintettel az Enyingi Áfész által 
biztosított 300 000,- Ft + Áfa összegő hozzájárulásra  – nem 
kizárólagos jelleggel – biztosítja. 
 
Felelıs:  dr. Pintér György 
Határidı:  2011. november 30. 

 
 
Dr. Pintér György polgármester felkéri Viplak Tibor képviselıt, a PERB elnökét, ismertesse a 
bizottság elıterjesztését. 
 
 
 
4.) Pénzügyi, Ellenırzı és Rendészeti Bizottság elıterjesztése 
 TÁMOP pályázat (Mőv. Ház) 
 
Viplak Tibor PERB elnök ismerteti, hogy az OKS is tárgyalta a napirendi pontot. A Vas G. 
Mőv. Ház és Könyvtár pályázni kíván TÁMOP pályázaton. Az intézményvezetı elmondta, 
hogy önfinanszírozó pályázatról van szó, 6,5 millió Ft-ot lehet lehívni, és 2 millió Ft-onként 
elszámolni vele. A PERB támogatta, szakmailag az OKS is. A PERB kérte az 
intézményvezetıt, hogy a pénzügyi kimutatást készítse el a testületi ülésre.  
 
Vajda Balázs OKS elnök szerint szakmailag mindenképp támogatandó, mert a Mőv. Ház 
eredeti funkcióját próbálja helyreállítani azzal, hogy közösségépítı foglalkozások 
megtartását teszi lehetıvé. A PERB elé a pénzügyi vonatkozása miatt került a pályázat, hogy 
anyagilag hogyan tud az önkormányzat részt venni benne, milyen terhet ró az 
önkormányzatra. 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy 100 %-os támogatottságú pályázatról van 
szó. 
 
Nemes Diána intézményvezetı elmondja, hogy nincsenek konkrét számok, mert elıször a 
pályázat szakmai részét kell elkészíteni, és utána lehet beköltségelni különbözı szabályok 
figyelembevételével. Az elhangzottak 25 millió Ft-os pályázat esetében lennének érvényesek. 
Önfinanszírozó a pályázat, a Széchenyi Programirodával is többször egyeztetett. Ugyanez 
van a LEADER-nél is. Szerinte valamekkora összeget bele kell tenni, melyet az elszámolást 
követı 60 napon belül megkap az önkormányzat. Az összköltség 10%-át bele kell tenni az 
utolsó elszámolásnál, minden pályázat így mőködik. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı szerint mostanában nincs sok lehetısége Enyingnek a 
fejlesztésre. Ha lehetıség van felújítási munkákra, eszközfejlesztésre, 100%-os támogatást 
nem illik kihagyni. Szerinte lesz rá lehetıség, hogy másképp megoldják. 
 
Viplak Tibor PERB elnök elmondja, hogy az elsı lehívás illetve kifizetés nem az idei 
költségvetést fogja érinteni, hanem a jövı évit. Kb. 2,5 millió Ft-ot kell az önkormányzatnak 
60 napra elıfinanszírozni, hogy élni tudjon a 100%-os támogatással. 
 
Dr. Pintér György polgármester szerint meg kell próbálni élni vele, a támogatási szerzıdés 
aláírásáig még lehet azt mondani, hogy nem él vele az önkormányzat. 
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Vajda Balázs képviselı kérdezi, hogy a támogatás elnyerése esetén ezzel a nyitva tartással 
megoldható-e a pályázat megvalósítása, vagy fordítható-e a hosszabb nyitva tartásra a 
támogatás összegébıl. 
 
Nemes Diána intézményvezetı elmondja, hogy a pályázat nem ír elı semmit a nyitva 
tartásra vonatkozóan. 
 
Viplak Tibor PERB elnök ismerteti a bizottság határozati javaslatát azzal, hogy a szükséges 
forrást a jövı évi költségvetésben biztosítja a testület. 
 
Vajda Balázs képviselı kérdezi, hogy elég-e így szerepeltetni az anyagi feltételeket. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı szerint nem kell módosítás, a bizottság elnöke szóban ezt 
terjesztette elı. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı szerint a bizottság döntését egy személyben megváltoztatni nem 
lehet csak önálló képviselıként. Az elıfinanszírozást szerepeltetni kell a 2012. évi 
költségvetésben, ugyanúgy bele kell tenni a határozati javaslatba, ahogy a LEADER-nél. 
Szerinte indokolt az utolsó mondat is, mert pénzügyi számítások nélkül nem lehet betenni a 
költségvetésbe. 
 
Szörfi István jegyzı összefoglalja, mivel kellene kiegészíteni a határozati javaslatot. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı javasolja visszavonni az elhangzott módosító javaslatokat külön-
külön, és azokat egyben megfogalmazni. Visszavonja korább javaslatát. 
 
Viplak Tibor PERB elnök szintén visszavonja módosító javaslatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester módosító javaslatként javasolja törölni a támogatási 
feltételre vonatkozó részt, és kiegészíteni a határozati javaslatot azzal, hogy a szükséges 
költségeket a testület a 1012. évi költségvetésben biztosítja. Kéri, hogy aki ezzel a módosító 
javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
310/2011. (X. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Vas 
Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár TÁMOP pályázatával 
kapcsolatos határozati javaslatban a támogatási feltétel 
törlésére, a költségek 2012. évi költségvetésben történı 
biztosítására irányuló módosító javaslatot elfogadta. 

 
 
Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki a fentiek szerint módosított javaslattal 
egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
311/2011. (X. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 
által benyújtandó TÁMOP 3.2.3/A-11/1 számú „Építı 
közösségek” 3. ütem – A) közmővelıdési intézmények a kreatív 
iparral kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését elısegítı új 
tanulási formák szolgálatában címő pályázat benyújtását 
támogatja. 
 
A pályázat költségeit Enying Város Önkormányzata 2012. évi 
költségvetésében biztosítja. 
 
Felkéri az intézményvezetıt, hogy a pályázathoz szükséges 
pénzügyi kimutatást készítse el. 
 
Határidı: 2011. október 26. 
Felelıs: Nemes Diána Mőv. Ház vezetı  

 
 
Dr. Pintér György polgármester - egyéb hozzászólás, észrevétel nem lévén - a nyílt ülést 
15.40 órakor bezárja. 
 
 
Enying, 2011. november 7. 
 
 
 
 
 
  Dr. Pintér György     Szörfi István 
      polgármester          jegyzı 
 
 
 
 
 
     Méreg János      Nyikos István 
       hitelesítı          hitelesítı  


