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Dr. Pintér György polgármester köszönti a megjelenteket, a rendkívüli nyílt ülést 15.08 
órakor megnyitja. Napirend elıtt tolmácsolja a képviselıknek az óvodai szülıi 
munkaközösség meghívását a 2011. november 19-én megrendezésre kerülı bálra, a Vas 
Gereben Mővelıdési Házba. Megállapítja, hogy a képviselık határozatképes számban 
megjelentek, létszámuk 8 fı. A jegyzıkönyv hitelesítésére javasolja Varga Gyula és Viplak 
Tibor képviselıket. Kéri, hogy aki a hitelesítık személyével egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal a jegyzıkönyv hitelesítıjeként Varga Gyula és 
Viplak Tibor képviselıket elfogadta. 
 
Dr. Pintér György polgármester a jegyzıkönyv vezetésére felkéri Szemerei Szilviát. A 
napirenddel kapcsolatban módosításként javasolja levenni a napirendrıl a 2012. évi 
költségvetési koncepciót, melynek megvitatására az intézményvezetıi költségvetési 
tervezetek beérkezését és összesítését követıen a novemberi rendes testületi ülésen kerül 
majd sor. Kéri, hogy aki a napirendrıl való levétellel egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal a „2012. évi költségvetési koncepció” 3 napirendi 
pontot levette a napirendrıl. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı javasolja zárt ülés keretében napirendre tőzni kitüntetési 
javaslat beterjesztését. Tisztában van vele, hogy ehhez bizottsági döntésre lenne szükség, de 
az OKS ebben a hónapban nem tartott ülést, és az SzMSz szerint a Képviselı-testület dönthet 
úgy, hogy eltekint a bizottsági ajánlástól. 
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Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki Önkormányzati Elismerı Oklevél 
adományozására vonatkozó javaslat zárt ülés napirendjére vételével egyetért, kézfeltartással 
szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal a „Önkormányzati Elismerı Oklevél 
adományozására javaslat” zárt ülésen  történı megvitatását, napirendre vételét 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. Szennyvíz – PROVITAL Zrt-vel megkötött megbízási szerzıdés 
módosítása 

 
2. Szennyvíz – Lıszer-mentesítés 

 
3.  

 
4. Piaccsarnok tervezési-vállalkozási szerzıdés módosítása 

 
5. Lajoskomárom kilépése a családsegítı szolgálatból 
5.1 Mikrokörzeti megállapodás módosítása 
5.2 ESZI alapdokumentumok módosítása 
5.2.1 ESZI alapító okirat módosítása 
5.2.2 ESZI házi segítségnyújtás szakmai programja 
5.2.3 ESZI családsegítés szakmai programja 
5.2.4 ESZI szociális étkeztetés szakmai programja 
5.2.5 ESZI gyermekjóléti szolgálat szakmai programja 

 
Zárt ülés  

1. Önkormányzati Elismerı Oklevél adományozására javaslat 
 

 Elıadó: Gebula Béla Ákos 
       képviselı 
 
 
1.) Szennyvíz – PROVITAL Zrt-vel megkötött megbízási szerzıdés módosítása 
 
Dr. Pintér György polgármester ismerteti, hogy a PROVITAL Zrt-vel kötött szerzıdés nem 
egyezik meg a Támogatási Szerzıdésben foglaltakkal a fizetési módot illetıen. A szerzıdés 
utófinanszírozást rögzít, a Támogatási Szerzıdés pedig szállítóit. A PROVITAL jelezte, hogy 
nincs akadálya a módosításnak, ezért a szerzıdések finanszírozási feltételeket rögzítı részét 
kell megfelelıen módosítani a mellékelt tervezet szerint. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, 
véleménye ezzel kapcsolatban. Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, hogy aki a 
szerzıdésmódosítás elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
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A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
314/2011. (XI. 16.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a PROVITAL Zrt-vel 2010. március 17. napján 
kötött Megbízási Szerzıdést a mellékelt tervezet szerint 
módosítja. 
 
Felhatalamazza a polgármestert a melléklet szerinti „Megbízási 
Szerzıdés Módosítás” aláírására. 
 
Felelıs:  dr. Pintér György polgármester 
Határidı:  2011. november 17. 

 
 
2.) Szennyvíz – Lıszer-mentesítés 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy a kért három ajánlatból kettı nem felel meg 
a kiírásnak. Kérték a KSZ véleményét ezzel kapcsolatban, s azt a választ kapták, hogy 
tekintettel arra, hogy nem közbeszerzési eljárásról van szó, és nincs három érvényes ajánlat, 
a támogatás megvonását vonhatja maga után. Ezért célszerő eredménytelenné nyilvánítani 
az eljárást, és új beszerzési eljárást indítani, melynek során négy cégtıl javasol ajánlatot 
bekérni, így már biztosan lesz három érvényes ajánlat. Kérdezi, van-e kérdés, vélemény, 
észrevétel ezzel kapcsolatban. Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, hogy aki a mellékelt 
határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
315/2011. (XI. 16.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 
„Enying Város szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” címő 
KEOP-1.2.0/B/10-2010-0006 projekthez kapcsolódó lıszer-
mentesítési szolgáltatás nyújtása tárgyában lefolytatott 
beszerzési eljárást illetıen az alábbi megállapításokat teszi: 
 

1. A Solymos és Társa Bt. (1164 Budapest, Rózsalevél u. 5.) 
nem rendelkezik a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési 
Hivatal Haditechnikai és Exportellenırzési Hatóság 
Hadiipari Osztálya által kiállított, a beszerzési felhívásban 
elıírt engedéllyel, ezért ajánlatát érvénytelennek 
nyilvánítja. 
 

2. A Bombus Biztonsági Szolgáltató és Tanácsadó Betéti 
Társaság (1144 Budapest, Ormánság utca 21.) nem 
rendelkezik a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 
Haditechnikai és Exportellenırzési Hatóság Hadiipari 
Osztálya által kiállított, a beszerzési felhívásban elıírt 
engedéllyel, ezért ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja. 
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3. A lıszer-mentesítési szolgáltatás nyújtása tárgyában 
lefolytatott beszerzési eljárást az 1. és 2. pontokra 
tekintettel eredménytelennek nyilvánítja. 
 

4. A határozat mellékletét képezı felhívás szerint – új 
beszerzési eljárást indít, mely során ajánlatokat kér be az 
alábbi cégektıl: 
 

� Különleges Biztonsági Szolgáltató és Tanácsadó 
Kft. (1147 Budapest, Telepes utca 15. 2. em. 1.; 
képviseli: Koklács András ügyvezetı) 

� EL-KA és Társa Lıszermentesítı Kft. (5600 
Békéscsaba, Orosházi út 32.; képviseli: Katona 
Sándor mőszaki vezetı )  

� KÁN-PADRE Kft. (5742 Elek, Gyulai út 5.; 
képviseli: Lupsán Károly cégvezetı)  

� Tornado Trade 2000 Kft. (1097 Budapest Vágóhíd 
utca 60. III./II./8.; képviseli: Berente Zoltán - 
ügyvezetı tel.: +36 20 9 374 368 email: 
berente@tt2000.hu) 

Határidı:  felhívásban foglaltak szerint 
Felelıs:  Dr. Pintér György polgármester 

 
 
3.)  /napirendrıl levéve/ 
 
 
 
4.) Piaccsarnok tervezési-vállalkozási szerzıdés módosítása 
 
Dr. Pintér György polgármester ismerteti, hogy a terv már engedélyezés alatt van, idıben 
elkészült, de a határozatban elírás történt a teljesítési határidıt illetıen. Kéri ennek 
módosítását.  
 
Gebula Béla Ákos képviselı kérdezi, hogy a tervezı elkésett-e a határidıvel. 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy nagyon rövid idı állt a tervezı 
rendelkezésére, hogy elkészítse a terveket, a vállalkozó idıben eleget tett a szerzıdésben 
vállalt kötelezettségének, csupán elírás történt. Kérdezi, van-e valakinek egyéb kérdése, 
véleménye. Egyéb hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a korábbi döntés melléklet szerinti 
módosításával egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
316/2011. (XI. 16.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy 299/2011. (X. 17.) számú határozatát az 
alábbiak szerint módosítja: 
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A határozat egyéb részeinek változatlanul hagyása mellett a 
„Teljesítési határidı: 2011. október 19.” szövegrész helyébe a 
„Teljesítési határidı: 2011. október 25.” szöveg lép.  
 
Felelıs:  dr. Pintér György 
Határidı:  azonnal 

 
 
5.) Lajoskomárom kilépése a családsegítı szolgálatból 
5.1 Mikrokörzeti megállapodás módosítása 
 
Buza Lajos képviselı kérdezi, mi az oka annak, hogy Lajoskomárom kilép a családsegítı 
szolgálatból. 
 
Méreg János alpolgármester elmondja, hogy tudomása szerint az evangélikus egyházzal 
kötöttek megállapodást. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı kérdezi, hogy mikor jelezték az önkormányzat felé kilépési 
szándékukat tekintettel arra, hogy a lajoskomáromi testületi döntés januári dátumú. 
 
Dr. Pintér György polgármester nem tudja, mikor érkezett a levél. A feladatellátásból kilépni 
következı év január 1. napjával lehet, így véleménye szerint nem releváns, mikor érkezett. 
 
Varga Gyula képviselı kérdezi, hogy a kilépés költségei kit terhelnek. 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy a kilépés nem von maga után költséget. 
 
Viplak Tibor képviselı kérdezi, hogy a normatívát illetıen mit jelent a kilépés. 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy Lajoskomárom településnek az ellátására 
jött be a normatíva, így a rájuk esı normatíva-résszel csökken a normatíva. Felhívja rá a 
figyelmet, hogy Mezıszentgyörgy és Kisláng csatlakozása jelentıs normatíva emelkedést 
eredményez. Kérdezi, van-e további kérdés. Egyéb hozzászólás nem lévén, kéri, hogy aki a 
mikrokörzeti társulási megállapodás melléklet szerinti módosításának elfogadásával 
egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 317/2011. (XI. 16.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta Lajoskomárom 
Nagyközségnek kizárólag a családsegítés alapszolgáltatást érintı, társulásból való 
kilépésérıl szóló felmondását és „az Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti 
Intézményi Társulás megállapodás módosítására” vonatkozó javaslatot, amelyben 
foglaltakkal egyetértve az alábbi döntést hozza: 
 

I.  
 

A Képviselı-testület „a helyi önkormányzatokról” szóló 1990. évi LXV. törvény - Ötv. - 43. §-
a és a „helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl” szóló 1997. évi CXXXV. 
törvény – Ttv. – 8. §-ában foglaltak alapján a 2005. december 19-én kelt Enying Mikrokörzeti 
Szociális Intézményi Társulási Megállapodást 2012. január 1. napi hatállyal az alábbiak 
szerint módosítja: 
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1. A Megállapodás 4.1.5. pontja az alábbira módosul: 

 
„4.1.5. A családsegítés szociális alapszolgáltatási feladat közös megvalósításában a 2.1.1.-

2.1.8. pontban megjelölt valamennyi társult Önkormányzat részt vesz. 2012. 
január 1. hatállyal e közös feladat ellátásában nem vesz részt Lajoskomárom 
Nagyközség Önkormányzata.” 

 
2. A Megállapodás 5.1. pontja az alábbira módosul: 
 

„5.1. Az Egyesített Szociális Intézmény által használt: 
5.1.1. Az enyingi 1470 hrsz-ú, ténylegesen 8130 Enying Szabadság tér 2. sz. alatti 

ingatlan, melyben az Egyesített Szociális Intézmény, s azon belül az Idısek 
Klubja és az Idısek Otthona nyert elhelyezést a bennük lévı 
felszerelésekkel, ingóságokkal és berendezésekkel együtt Enying Város 
Önkormányzata kizárólagos tulajdonában állnak.  

 
5.1.2. A dégi 704 hrsz-ú, ténylegesen 8135 Dég, Kossuth L. u. 17. sz. alatt fekvı 

ingatlanban lévı egy irodai helyiség a benne lévı ingóságokkal, 
berendezésekkel, felszerelésekkel együtt Dég Község Önkormányzata 
tulajdonában áll.   

 
5.1.3. A kislángi 349/1 hrsz-ú, ténylegesen 8156 Kisláng, Fı u. 63. sz. alatt fekvı 

ingatlanban lévı egy irodahelyiség a benne lévı ingóságokkal, 
berendezésekkel, felszerelésekkel együtt Kisláng Község Önkormányzata 
kizárólagos tulajdonában áll.  

 
5.1.4. A lajoskomáromi 158 hrsz-ú, ténylegesen 8136 Lajoskomárom, Komáromi u. 

4. sz. alatt fekvı ingatlanban levı egy irodahelyiség a benne lévı teljes 
bútorzattal, felszereléssel, valamennyi ingóságával együtt Lajoskomárom 
Nagyközség Önkormányzata kizárólagos tulajdonában áll. E vagyontárgy 
2012. január 1. napjával nem áll az Egyesített szociális intézmény 
használatában. 

 
5.1.5. A lepsényi 387/1 hrsz-ú, ténylegesen 8132 Lepsény, Fı u. 74. sz. alatt fekvı 

ingatlanban levı egy irodahelyiség a benne lévı teljes bútorzattal, 
felszereléssel, valamennyi ingóságával együtt Lepsény Nagyközség 
Önkormányzata kizárólagos tulajdonában áll.  

 
5.1.6. A szabadhídvégi 1. hrsz-ú, ténylegesen 8138 Szabadhídvég, Községház 1. sz. 

alatt fekvı ingatlanban levı egy iroda helyiség a benne lévı teljes 
bútorzattal, felszereléssel, valamennyi ingóságával együtt Szabadhídvég 
Község Önkormányzata kizárólagos tulajdonában állnak.  

 
5.1.7. A mezıkomáromi 27. hrsz-ú, ténylegesen 8137 Mezıkomárom, Kossuth u. 4. 

sz. alatti ingatlanban lévı egy iroda helyiség a benne lévı bútorzattal, 
felszereléssel, ingóságokkal Mezıkomárom Község Önkormányzata 
kizárólagos tulajdonában áll.  

 
5.1.8. A 8133 Mezıszentgyörgy, Kossuth Lajos u. 48. sz. alatti ingatlanban lévı egy 

iroda helyiség a benne lévı bútorzattal, felszereléssel, ingóságokkal 
Mezıszentgyörgy Önkormányzata kizárólagos tulajdonában áll.” 
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3. A Képviselı-testület a Megállapodás egyéb pontjait módosítani nem kívánja, azok a társult 

önkormányzatok részére változatlanul kötelezı érvényőek. A Képviselı-testület 
megállapítja, hogy a családsegítés feladatellátásból 2012. január 1. napjával kilépı 
Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata tekintetében a közös feladatellátás 
idıtartama alatt közös vagyon nem keletkezett és a kilépés miatt munkavállalók 
jogviszonyának rendezésére nincs szükség. 

 
II. 

 
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen határozattal módosított, az 
elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Megállapodást aláírja. 
 
Határidı:  azonnal 
Felelıs: Dr. Pintér György polgármester 
 
 
 
5.2 ESZI alapdokumentumok módosítása 
5.2.1 ESZI alapító okirat módosítása 
 
Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki az Egyesített Szociális Intézmény alapító 
okiratának melléklet szerinti módosításával egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
318/2011. (XI. 16.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az Egyesített Szociális Intézmény 391/2005. 
(XII. 19.) számú határozattal elfogadott alapító okiratát 2012. 
január 01-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja:  
 
- Az alapító okirat 3/B. pontjában meghatározott – a 
szolgáltatás igénybevételére szolgáló – nyitva álló helyiségek 
közül törlésre kerül:  
 

„8136 Lajoskomárom, Komáromi út 4.” 
 

- Az alapító okirat 1. mellékletében szereplı, az intézmény 
feladatellátását szolgáló vagyon felsorolásából a 14.4 pont 
törlésre kerül. 
 
A Képviselı-testület felkéri a polgármestert az alapító okiratok 
egységes szerkezetbe foglalására, valamint a módosítás, 
továbbá az egységes szerkezető alapító okirat Magyar 
Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére történı 
megküldésére. 
 
Határidı:  azonnal 
Felelıs:  Dr. Pintér György polgármester  
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5.2.2 ESZI házi segítségnyújtás szakmai programja 
 
Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki az Egyesített Szociális Intézmény házi 
segítségnyújtás melléklet szerinti szakmai programjának elfogadásával egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
319/2011. (XI. 16.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az Egyesítet Szociális Intézmény „Házi 
segítségnyújtás szakmai programja” dokumentumot jelen 
határozat melléklete szerint jóváhagyja. 

 
 
 
5.2.3 ESZI családsegítés szakmai programja 
 
Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki az Egyesített Szociális Intézmény 
családsegítés melléklet szerinti szakmai programjának elfogadásával egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
320/2011. (XI. 16.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az Egyesítet Szociális Intézmény 
„Családsegítés szakmai programja” dokumentumot jelen 
határozat melléklete szerint jóváhagyja. 

 
 
 
5.2.4 ESZI szociális étkeztetés szakmai programja 
 
Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki az Egyesített Szociális Intézmény szociális 
étkeztetés melléklet szerinti szakmai programjának elfogadásával egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
321/2011. (XI. 16.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az Egyesítet Szociális Intézmény „Szociális 
étkeztetés szakmai programja” dokumentumot jelen határozat 
melléklete szerint jóváhagyja. 
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5.2.5 ESZI gyermekjóléti szolgálat szakmai programja 
 
Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki az Egyesített Szociális Intézmény 
gyermekjóléti szolgálat melléklet szerinti szakmai programjának elfogadásával egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
322/2011. (XI. 16.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az Egyesítet Szociális Intézmény 
„Gyermekjóléti szolgálat szakmai programja” dokumentumot 
jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja. 

 
 
Dr. Pintér György polgármester - egyéb hozzászólás, észrevétel nem lévén - a rendkívüli 
nyílt ülést 15.23 órakor bezárja. 
 
 
Enying, 2011. november 17. 
 
 
 
 
 
  Dr. Pintér György     Szörfi István 
      polgármester          jegyzı 
 
 
 
 
 
     Varga Gyula      Viplak Tibor 
         hitelesítı          hitelesítı  


