
01/218-32/2011. 
 

JEGYZİKÖNYV 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
2011. november 30-án 

tartott  r e n d e s   n y í l t  ülésérıl 
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Jelen vannak:   Dr. Pintér György polgármester, 

Méreg János alpolgármester, 
Gebula Béla Ákos, Dr. Lelkes Ákos, 
Nyikos István, Vajda Balázs, 
Varga Gyula, Viplak Tibor képviselık 
 
Szörfi István jegyzı 
Mihályfi Gábor aljegyzı 
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı 
 
Kálóczi József kitüntetett 
Töttısi József EVSE Karate szakosztály vezetıje 
 
Huszka József 

 
Szemerei Szilvia jegyzıkönyvvezetı 

 
Nem jelezte távolmaradását: Buza Lajos képviselı 
 
 
Dr. Pintér György polgármester köszönti a megjelenteket, tájékoztatásként elmondja, hogy 
az e-on által végzett karbantartás miatt áramszünet van a hivatal épületében, ezért van 
félhomály a tanácsteremben. A nyílt ülést 15.00 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a 
képviselık határozatképes számban megjelentek, létszámuk 8 fı. A jegyzıkönyv 
hitelesítésére javasolja Nyikos István és Vajda Balázs képviselıket. Kéri, hogy aki a 
hitelesítık személyével egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal a jegyzıkönyv hitelesítıjeként Nyikos István és 
Vajda Balázs képviselıket elfogadta. 
 
Dr. Pintér György polgármester a jegyzıkönyv vezetésére felkéri Szemerei Szilviát. A 
napirenddel kapcsolatban módosításként javasolja 2.5 napirendi pontként felvenni a 
kistérségi orvosi ügyelettel kapcsolatos elıterjesztést. Kéri, hogy aki a napirendre való 
felvétellel egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal a „Kistérségi orvosi ügyelet” 2.5 napirendi 
pontként napirendjére vette. 
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Dr. Pintér György polgármester – egyéb napirendet módosító javaslat nem lévén - kéri, hogy 
aki a fentiek szerint módosított nyílt ülés napirendjének elfogadásával egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal a nyílt ülés módosított napirendjét elfogadta. 
 
N a p i r e n d: 
Nyílt ülés  

1. Önkormányzati Elismerı Oklevél átadása 
Kálóczi József részére 

 
2. Polgármester elıterjesztései 

2.1 2011. évi költségvetés III. negyedévi teljesítésérıl 
2.2 2011. évi költségvetési rendelet módosításáról (átszervezés miatt) 
2.3 2012. évi költségvetési koncepció 
2.4 Csökkentett munkaképességőek foglalkoztatása 
2.5 Kistérségi orvosi ügyelet 

 
 Elıadó: Dr. Pintér György 
  polgármester 

 
3. Jegyzı, Aljegyzı elıterjesztései 

3.1 Az önkormányzat tulajdonában lévı lakások bérleti díjának megállapításáról 
szóló rendelet megalkotása 

 
  Elıadó: Mihályfi Gábor 
                aljegyzı 
 

4. Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elıterjesztései 
4.1 2012. évi helyiségbérleti díjak megállapítása 
4.2 2012. évi garázsbérleti díjak megállapítása 
4.3 2012. évi haszonbérleti díjak megállapítása 
4.4 Gyep mővelési ágú ingatlanok haszonbérleti díja 2012. évben 
4.5 Haszonbérbe adható termıföldek 2012. évben 
4.6 Telephely céljára bérbe adott fölterületek 2012. évi bérleti díjának 

megállapítása 
4.6.1 Marton Lajos 
4.6.2 Zöld-Szem 04 Kft. 

4.7 2012. évben értékesítendı önkormányzati építési telkek körének 
kijelölése, értékkategóriájának meghatározása 

4.8 Márton Andrea kérelme 
4.9 Enying, Vas G. utcai óvodaépület kazáncseréje 
4.10 Dr. Benyes Mária kérelme 
 

  Elıadó: Nyikos István 
               TFB elnöke 
 

5. Pénzügyi, Ellenırzı és Rendészeti Bizottság elıterjesztései 
5.1 A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjérıl, a településtisztaság egyes 

kérdéseirıl és a közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló rendelet 
módosításáról 

5.2 Enying Alsótekerespusztán alkalmazandó 2012. évi ivóvíz díjáról szóló 
rendelet megalkotása 

 
  Elıadó: Viplak Tibor 
                PERB elnöke 
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1.) Önkormányzati Elismerı Oklevél átadása 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy Kálóczi József 1962- ben született Enyingen, 
gyerekkorától kitartóan küzdött álmai megvalósulásáért. 18 éves korától karatézik, elıtte 
atletizált. Több alkalommal ért el dobogós helyezést hazai és Európa bajnokságon. Nemrég 
eljutott az áhított országba, Japánba. Fiatal versenyzıként szerette volna ezt elérni, de most 
érett, felnıtt férfiként, edzıként lehetett e felemelı élményben része.  November elején letette 
az 5. dan vizsgát a karate szülıhazájában. Ettıl fogva megszólítása shihan, vagyis mester. 
Enyingen 16 éve indította újra a karatét. Mindig lelkes, szerény, segítıkész a gyerekek és a 
szülık irányába is. Tudja tanúsítani, hogy nagyon sok fiatal veszi körül. Azt kívánja, hogy a 
lehetı legtovább itt Enyingen őzze tevékenységét, és számíthassanak a segítségére. Tanított 
egy idıben a Testnevelési Egyetemen is. 2010ben pedig a Magyar Kyokushin Karate 
Szövetségben elnökségi tag, az alkollégium tagja és vezetı bizottság vezetıje, tehát jelentıs 
társadalmi feladatokat is ellát. Siófokon van egy saját dojoja, edzıterme, ennek ellenére 
minden héten összefogja Enyingen a fiatalokat, és edzéseket tartanak. EB, VB helyezett 
sportolókat nevelt ki. Sajnos anyagiakban bizonyos korlátok között tudja az önkormányzat 
segíteni az EVSE-t, de erkölcsi támogatásra mindig számíthatnak. Gratulál az eredmények 
eléréséhez, és örömét fejezi ki, hogy egy 5 danos mester neveli Enyingen a fiatalokat 
önfegyelemre, a sport szeretetére. Átadja az Önkormányzati Elismerı Oklevelet. 
 
Kálóczi József köszöni a város vezetésének az elismerést, és a jövıben is mindent meg fog 
tenni azért, hogy tanítványai elérhessék céljaikat, akár azt is, hogy hozzá hasonlóan Japánba 
kijuthassanak. 
 
15.08 órakor Kálóczi József, Töttısi József távoznak az ülésrıl. 
 
 
2.) Polgármester elıterjesztései 
2.1 2011. évi költségvetés III. negyedévi teljesítésérıl 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi a PERB elnökét, kíván-e valamit hozzáfőzni.  
 
Viplak Tibor PERB elnök nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést. 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy nagyjából arányosan teljesült a költségvetés 
bevételi és a kiadási oldala. Hangsúlyozza, hogy nem azért nincs áram, mert kikapcsolta a 
szolgáltató, bár valóban vannak közüzemi tartozások. Küzdenek, hogy minden számla 
kiegyenlítésre kerüljön. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, véleménye ezzel kapcsolatban. 
Kérdés nem lévén, kéri, hogy aki a költségvetés III. negyedévi teljesítésével egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
328/2011. (XI. 30.) számú határozata: 
1. Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy „Enying Város Önkormányzat 2011. 
költségvetésének III. negyedévi teljesítését jelen határozat 1. és 
2. melléklete szerint 
 

 1.042.127 eFt bevétellel és 
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    989.723 eFt kiadással 
 
jóváhagyja. 
 
2. A Képviselı-testület az önkormányzat 2011. szeptember 30-i 
 
- szállítói tartozásállományát 39.826 eFt összegben, 
- likvid és munkabér hitel állományát 166.673 eFt összegben,  
- hosszú lejáratú hitel és kölcsön  állományát 153.593 eFt 
összegben  
 
hagyja jóvá. 

 
 
2.2 2011. évi költségvetési rendelet módosításáról (átszervezés miatt) 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy a PERB tárgyalta a módosítás tervezetet. 
Kérdezi a bizottság elnökét, kíván-e hozzászólni. 
 
Viplak Tibor PERB elnök nem kíván hozzáfőzni semmit az elıterjesztéshez. 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy az átszervezés következtében szükséges 
módosításokat tartalmazza az elıterjesztés. Kérdezi, van-e kérdés, észrevétel ezzel 
kapcsolatban. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı nem támogatta az átszervezés egyes lépéseit, ezért nem tudja 
elfogadni a rendeletmódosítást. 
 
Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki a rendelettervezet elfogadásával egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 

A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
Enying Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésérıl szóló 4/2011. (II. 
28.) önkormányzati rendelet módosításáról jelen jegyzıkönyv mellékletét képezı 
19/2011. (XII. 01.) önkormányzati rendeletet alkotja. 

 
 
 
2.3 2012. évi költségvetési koncepció 
 
Dr. Pintér György polgármester ismerteti, hogy sajátos a helyzet, mert a konkrét számok 
még nem ismertek. A PERB megtárgyalta, de még nem lehet tudni, milyen számok alapján 
kell megalkotni a rendeletet. 
 
Viplak Tibor PERB elnök elmondja, hogy a bizottság sokat tanakodott azon, mit lehet 
csinálni. Rengeteg kérdés van, ami felmerült. A Parlament elıtt vannak a törvényjavaslatok. 
A finanszírozás kérdése nem megoldott, nem tudják, hogyan lehet a költségvetést rendbe 
tenni. A bizottság kérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy állítson össze tájékoztatást az 
adónemekrıl, és mértékekrıl, az adóbehajtásról, valamint negatív adóslista közzétételérıl. 
Az ülésen nem kaptak választ a kérdéseikre, bizonyára ezt a késıbbiekben megkapják. 
Voltak a bizottságnak módosító javaslatai, kérik, hogy ezek kerüljenek bele a koncepcióba. 
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Szörfi István jegyzı szerint felesleges egyesével dönteni, a polgármesternek csak be kell 
terjesztenie a koncepciót. A következı ülésre elkészíti a helyi adókkal kapcsolatos 
tájékoztatását nem csak a bizottságnak, hanem a Képviselı-testületnek. Akkor van értelme, 
ha az egész évrıl tud adatot szolgáltatni, de decemberben még lesz egy árverés, és rengeteg 
olyan méltányossági kérelem van, melyek határideje december 31-én jár le. Januárban tud 
adni pontos adatokat, így lesz igazán korrekt a tájékoztatás, ha ezt így a bizottság el tudja 
fogadni. Azt azonban már most elmondja, hogy a negatív adóslista közzétételére nincs mód. 
 
Viplak Tibor PERB elnök szerint a bizottság el tudja így fogadni a tájékoztatást. A 
költségvetés elkészítéséhez ezt fontosnak tartja. A költségvetést a Polgármesteri Hivatal 
állítja össze, de ehhez a bizottság is segítséget kíván nyújtani. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı szerint az anyagban szerepel több olyan elıterjesztés, amit el 
kellene fogadni. 
 
Szörfi István jegyzı szerint ezeket tudomásul kell venni, és a 2012. évi költségvetés 
tervezésénél kell figyelembe venni, mint bizottsági javaslatot. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı javasolja azzal elfogadni a koncepciót, hogy a PERB által 
javasoltakat építsék be a költségvetésbe, a bizottság javaslatainak figyelembevételével 
készüljön a tervezet. 
 
Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki a módosító javaslattal egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
329/2011. (XI. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2012. 
évi költségvetési koncepció Pénzügyi, Ellenırzı és Rendészeti 
Bizottság javaslataival való kiegészítésére irányuló módosító 
javaslatot elfogadta.  

 
 
Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki a fentiek szerint módosított koncepció 
elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
330/2011. (XI. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a 2012. évi költségvetésrıl szóló koncepciót 
jelen határozat melléklete szerint elfogadja. 

 
 
2.4 Megváltozott munkaképességőek foglalkoztatása 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy 6 fı megváltozott munkaképességő 
személyt alkalmazott az önkormányzat, hogy ne kelljen rehabilitációs járadékot fizetni. Egy 
hónap szünet után most újra lehetıség van további egy hónapig, 2011. december 31-ig 
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alkalmazni ıket. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Hozzászólás nem lévén, kéri, 
hogy aki a megváltozott munkaképességőek egy hónapra történı alkalmazásával egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
331/2011. (XI. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy 2011. december 1. napjától 1 hónap 
idıtartamra – munkaszerzıdés keretében, bruttó 63.287,- Ft/hó 
összegért – 6 fı megváltozott munkaképességő személy 
foglalkoztatását vállalja 4 illetve 6 órában azzal, hogy felettük a 
munkáltatói jogkör gyakorlója a polgármester. Ezen 
idıtartamra a Polgármesteri Hivatal költségvetési 
létszámkeretét 1 fıvel, és a pénzügyi gazdasági szempontból 
hozzá tartozó intézmények közül a Herceg Batthyány Fülöp 
Gimnázium és Általános Iskola, a Szirombontogató Óvoda és 
az Egyesített Szociális Intézmény költségvetési létszámkeretét 
összesen 5 fıvel megemeli. 
 
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a költségvetési rendelet 
módosítását készítse elı. 
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Dr. Pintér György polgármester 

 
 
2.5 Kistérségi orvosi ügyelet 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy múlt csütörtökön, a kistérségi tanácsülésen 
4 tagtelepülés, és 2 olyan település polgármesterei, amely nem tagja a központi orvosi 
ügyeletnek, döntést hoztak, mely szerint február 1-tıl egy orvossal kívánják üzemeltetni hét 
végén is az ügyeletet. Ezért készült az elıterjesztés. Enyingen 5-6 éven keresztül 2 orvossal 
látták el az ügyeletet hétfıtıl vasárnapig. Enying önkormányzata elfogadta, hogy hétfıtıl 
péntekig megszüntessék a kettı orvost, de szombaton és vasárnap 8.00-20.00 óra között 
„ideszoktatták” a betegeket, nagy a hétvégi forgalom. Az ı ellátásuk ugyanolyan marad, 
mint eddig. E szerint a döntés szerint az enyingiek ellátatlanok maradnak. Anyagilag havi 30 
eFt-okról van szó. Szerinte meg kell hozni ezt a döntést, hogy március 1-tıl a város kilép az 
ügyeletbıl. Hallott a kormányzati szándékról, mely szerint új ügyeleti rendszer lenne, ami a 
mentıszolgálatra épülne rá. Véleménye szerint fél évet még ki lehetett volna bírni a mostani 
rendszerrel. Az enyingiek – bár hallott negatív visszhangot - elfogadták, hogy hét közben 
nincs kettı orvos, de ha hét végén sem lenne, szerinte felzúdulnának. Kérdezi, van-e 
valakinek kérdése, véleménye ezzel kapcsolatban. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı (szó szerint): „Köszönöm szépen a szót, Polgármester úr.  A 
következıt szeretném hozzátenni. Megdöbbenve tapasztaltam ezt az elıterjesztést, mert 
bíztunk abban, hogy a legutóbbi kompromisszumos megoldás óta nyugvópontra jut ez a 
kérdés. Bíztunk abban, hogy nem fog elıkerülni ismételten ez a téma. De miután elıjött 
ismét, én bátorkodtam a Lipták Ritával, a kistérségi vezetıvel leülni ezzel kapcsolatban 
tárgyalni, és megbeszélni ezt a kérdést. Több alternatívás megoldási javaslatot tud az ügynek 
a megoldására, ami leginkább jelen pillanatban azért érintene minket, mert a Polgármester úr 
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is elmondta, az ügyeleteket a jövı év közepére nagyjából át fogják tervezni. Viszont azért 
nekünk nem mindegy, hogy fennmarad-e ez a kistérségi státusz, mert ez erısen érintheti a 
mi szerepünket a továbbiakban, a járásközponti helyzetünket gyengíti, hogyha mi ezt a 
státuszt nem tudjuk fönntartani. Lipták kisasszony két tételben javasolt alternatív 
megoldásokat erre a dologra úgy, ami Enying Város Önkormányzatának a lehetı 
legkevesebb, illetve adott esetben, hogyha ezt el tudják fogadni a december 15-i kistérségi 
testületi ülésen, akkor akár semmibe sem kerül Enying Város Önkormányzatának, és 
maradna ez az állapot, úgyhogy , az lenne a kérésem,, hogy módosító javaslatom magához a 
határozati javaslathoz nincsen, de az lenne a kérésem Polgármester úrhoz, hogy vegye fel a 
kapcsolatot a kistérségnek a polgármestereivel, és a Lipták kisasszony által felvázolt 
javaslatok tudatában próbáljuk meg visszavezetni a régi kerékvágásba ezt a dolgot, és akkor 
maradna a jelenlegi állapot, hogy kettı orvosos hétvégi ügyelettel, illetve a környékbeli 
településeket se érné még az a minimális anyagi hátrány sem. Tehát ez lenne a kérésem a 
Polgármester úrhoz. De gondolom, ezt nem is kellett volna külön kérnem. Gondolom, ezt 
magától is megtette volna.” 
 
Dr. Pintér György polgármester szerint mindenkinek gondot okoz az ügyelet átszervezése, 
júniusban átveszi a mentıszolgálat. Kérni fogja a polgármestereket, hogy gondolják át a 
döntésüket. A kistérség anyagi helyzete ismert, de véleménye szerint a döntés oka nem 
anyagi természető volt, hanem az, nehogy Enyingnek legyen igaza. Meg lehet próbálni jobb 
belátásra téríteni a polgármestereket, de ezt a döntést szerinte akkor is meg kell hozni. 
Legfeljebb késıbb visszavonják. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı nagyra becsüli Lipták Rita munkáját, de nem szabad elfelejteni, 
hogy a kistérségi polgármesterek hozzák a döntést. A testületnek meg kell hozni ezt a 
döntést, hogy a színvonal megmaradjon. Ha a polgármesterek másképp döntenek, 
visszavonjuk. 
 
Viplak Tibor képviselı szerint, mielıtt meghozzák ezt a döntést, egy kompromisszumos 
javaslatot a polgármesterek felé tegyen Polgármester úr. Ha járási központ kívánunk lenni, 
és az ügyelet kikerül, mint körzeti funkció, az visszavetheti a járássá válás gondolatát. 
Szerinte próbáljanak meg dőlıre jutni, mert látható, hova vezetnek az egyeztetés nélkül 
elküldött levelek. 
 
Szörfi István jegyzı politikai felhangot és fenyegetést vél felfedezni néhány hozzászólásban. 
Felhívja rá a figyelmet, hogy nem a kistérségbıl való kilépésrıl dönt a testület, hanem a 
központi orvosi ügyeletrıl. Véleménye szerint Enying már sok kompromisszumot kötött. 6 
millió Ft-ot fizetett a város a kettı orvosos ellátás fenntartására, amikor azt a döntést hozta a 
kistérség, hogy csak egy orvost biztosít. és most is ellátja az ügyelet azokat a személyeket, 
kiknek önkormányzata nem is vesz részt benne. A múltkori testületi ülésen valamelyik 
képviselı részérıl elhangzott az a kérdés, hogy Lajoskomárom miért lép ki a gyerekjóléti 
szolgálat kistérségi ellátásából. Azért, mert vannak települések, ahol a képviselı-testületek 
kizárólag azzal foglalkoznak, hogy a saját településüknek mi a jó. Szerinte jó lenne, ha 
Enying Képviselı-testülete is végre csak Enyinggel foglalkozna. Jogilag is érdekesnek tartja a 
helyzetet, mert 2005 és 2008 között számos alkalommal elmondta a polgármestereknek, hogy 
testületi felhatalmazás nélkül nem dönthetnek. Megkérdezte Lipták Ritát, vannak-e ilyen 
testületi döntések. Nincsenek. Minden polgármesternek el kell számolnia a maga képviselı-
testülete felé. Szerinte a kistérségi orvosi ügyelettel anyagilag a város csak rosszul járt. El kell 
gondolkodni a többi településnek, hogyan fogják megoldani egyedül az orvosi ügyeletet. 
Enying meg fogja tudni oldani. Szerinte az elıterjesztés jó, március 1-tıl való felmondással. 
Február 1-tıl akarják egy orvossal mőködtetni az ügyeletet, ezért így is lesz egy hónap, 
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amikor – ha addig nem változik - saját pénzbıl kell majd fizetnie az önkormányzatnak. Nem 
kellene hagyni, hogy a kistérség ugráltasson minket. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı nem érti a politikai felhangra tett célzást. Ha képviselı-testületi 
döntés nélkül döntöttek a polgármesterek, - és tudomása szerint nem is volt napirenden, 
tehát rendkívüli elıterjesztésként indokolás nélkül került a kistérségi ülésre -. úgy gondolja, 
hogy, okafogyott beszélni róla, mert a döntésük törvénysértı, és így semmis. Nem élt 
módosító javaslattal figyelembe véve az idıkorlátokat, de ha december 15-ig jobb belátásra 
tudják bírni a polgármestereket, még visszavonható a döntés. Bízik abban, hogy a Lipták 
kisasszony által felvázolt valamely javaslat elnyeri a tetszésüket, és mehet tovább minden a 
megszokott módon.  
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı szerint a testület ne ostorozza saját magát, nem az enyingi testület 
volt az okozója a helyzet kialakulásának. A bizottság három alternatívát javasolt, a 
polgármester folyamatosan tárgyalt, mégsem tudnak zöld ágra vergıdni. A Képviselı-
testületnek elsıdleges kötelessége, hogy az enyingi polgárok egészségi állapotáról ügyeleten 
megfelelı idıben tudjanak gondoskodni. Ezt a döntést meg kell hozni. Ha a tárgyalások 
eredményesek, vissza lehet vonni. 
 
Viplak Tibor képviselı szerint sem kell visszatérni az egy orvossal történı ellátásra. A 
betegek továbbra is az enyingi ügyeletre fognak járni, de nem ide fizetnek. 
Kompromisszumra kell jutni. Kérdése viszont, ha törvénytelen a határozat, akkor mire 
reagál az enyingi testület. 
 
Szörfi István jegyzı elıször is a politikai felhangra utalva Hofi Gézától idéz, miszerint: 
„Akinek nem inge, ne vegye magára, akinek meg inge, öltözködjön fel végre rendesen!” 
Másodsorban, a testület kompromisszumkész volt, a kistérségi polgármesterek eddig sem 
vették figyelembe az enyingi lakosok ellátását. Mátyásdombról is ide járnak a betegek, pedig 
a település már nem vesz részt a kistérségi orvosi ügyeletben. Jelen esetben is kettı olyan 
település polgármestere is szavazott az ügyelettel kapcsolatban, akik abban nem vesznek 
részt! Harmadrészt a törvénytelenséggel kapcsolatban elmondja, hogy mennyire az vagy 
sem, azt majd a kistérség törvényességi ellenırzését végzı kormányhivatal véleményezi. Ez 
nem 1-2 nap, szerinte a három hónapba sem fog beleférni. Véleménye szerint nem tudnak 
kompromisszumra jutni, mert a kistérségben nem ismert az, hogy mit jelent segíteni 
egymásnak. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı szerint a polgármesterek bizonyára elfelejtették, hogy az orvosok 
kijelentették, ha az egy orvossal történı ellátás lép életbe, csak úgy vesznek részt az 
ügyeletben, ha az ellátási terület Enyingre korlátozódik. Szerinte a szakmát nem szabad 
kihagyni a döntésbıl. Minden önkormányzatnak kötelezı ellátni az ügyeletet. Senkit nem 
köteles ellátni az orvos banális panaszok esetén, ha nem tartozik valaki a körzethez, oda kell 
irányítani, ahová tartozik. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı szerint a települések nem fogják önállóan megoldani az 
ügyeletet, elmennek Simontornyára. Szerinte Enying sem tudja kigazdálkodni a plusz 
költségeket. Tekintve, hogy a mentıszolgálatokhoz fog bekerülni az ügyeleti ellátás, a 
jelenlegi státusz lenne mindenkinek jó. Reméli, hogy a december 15-i kistérségi ülésen 
belátják ezt. 
 
Dr. Pintér György polgármester úgy gondolja, valamit lépni kell, az idı miatt muszáj most 
meghozni ezt a döntést. Mindamellett nem örülne, ha újra kellene szervezni most mindent. 
Ez egy jól mőködı ügyelet volt, ha hívták az orvost, tudott menni. Ha át lesz szervezve a 
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mentıszolgálathoz, nem érti 3-4 hónapon miért szórakoznak. Ha a kistérség visszavonja ezt 
a döntést, Enying is visszavonja. Úgy véli, a labda nem az önkormányzat térfelén pattog. A 
vitát lezárja. Megpróbálja megkeresni a megoldási lehetıségeket, de ezt a határozati 
javaslatot el kell fogadni. Kéri, hogy aki a kistérségi orvosi ügyelettel kapcsolatos melléklet 
szerinti határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
332/2011. (XI. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Mezıföldi Többcélú Kistérségi Társulással 
2005. november 24. napján kötött feladatellátási szerzıdést és a 
központi orvosi ügyeleti helyiség használatára vonatkozó 2009. 
december 6. napján kelt használati szerzıdést 2011. december 1. 
napjával felmondja, s az orvosi ügyeleti ellátást 2012. március 1. 
napjától önállóan kívánja megoldani. 
 
Határidı: azonnal illetve folyamatos 
Felelıs: Dr. Pintér György polgármester 

 
Dr. Pintér György polgármester átadja a szót Mihályfi Gábor aljegyzınek, hogy ismertesse 
elıterjesztését. 
 
 
 
3.) Jegyzı, Aljegyzı elıterjesztései 

Az önkormányzat tulajdonában lévı lakások bérleti díjának megállapításáról szóló 
rendelet megalkotása 

 
Mihályfi Gábor aljegyzı ismerteti, hogy egy elıterjesztése van, melynek elfogadásához 
minısített többség szükséges. Az SzMSz szerint a TFB javaslata alapján 5%-os emelést 
tartalmaz a tervezet. Ezzel még mindig piaci ár alatt vannak az önkormányzati ingatlanok. 
Ha a testület elfogadja a tervezetet, 2012. január 1-tıl válik hatályossá.  
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, véleménye. Kérdés, 
hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a rendelettervezet elfogadásával egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 

A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az önkormányzat 
tulajdonában lévı lakások bérleti díjának megállapításáról jelen jegyzıkönyv 
mellékletét képezı 20/2011. (XII. 01.) önkormányzati rendeletet alkotja. 

 
 
Dr. Pintér György polgármester felkéri Nyikos István képviselıt, a TFB elnökét, ismertesse a 
bizottság elıterjesztéseit. 
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4.) Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elıterjesztései 
4.1 2012. évi helyiségbérleti díjak megállapítása 
 
Nyikos István TFB elnök ismerteti a bizottság helyiségbérleti díjak 5%-os emelésére irányuló 
melléklet szerinti 86/2011. (XI. 16.) számú határozatát. A bizottság minden területen az 
infláció mértékével javasolja megemelni a díjakat. 
 
Dr. Pintér György polgármester 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 
333/2011. (XI. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az önkormányzati tulajdonú nem lakáscélú 
helyiségek bérleti díját (garázsok kivételével) 2012. január 1-tıl 
egységesen 5%-kal megemeli. 
 
A bérleti díj nettó összeg, melyet a mindenkori ÁFA terhel. 
 
Felelıs:  dr. Pintér György polgármester 
Határidı:  2012. január 1. 

 
 
4.2 2012. évi garázsbérleti díjak megállapítása 
 
Nyikos István TFB elnök ismerteti a bizottság garázs bérleti díjak emelésére irányuló 
87/2011. (XI. 16.) számú határozati javaslatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, véleménye 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 
334/2011. (XI. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az önkormányzati tulajdonú garázsok bérleti 
díját 2012. évben egységesen 4620,-Ft + Áfa/hó összegben 
állapítja meg. 
 
Felelıs:  dr. Pintér György polgármester 
Határidı:  2012. január 1. 

 
 
4.3 2012. évi haszonbérleti díjak megállapítása 
 
Nyikos István TFB elnök ismerteti a bizottság haszonbérleti díjak megállapítására irányuló 
88/2011. (XI. 16.) számú határozati javaslatát. 
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Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, 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 
335/2011. (XI. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az önkormányzati haszonbérletek 
vonatkozásában, 2012. évben az alábbi díjtételeket alkalmazza: 
 
- külterületi 3000 m2 terület alatti ingatlanok esetében 2,8 Ft 

/m2 / év 
- külterületi 3000 m2 terület feletti ingatlanok esetében: 3,67 Ft 

/m2 / év 
- zártkerti ingatlanok esetében 2,8 Ft /m2 / év 
- belterületi ingatlanok esetében: 3,5 Ft /m2 / év 
- felépítménnyel rendelkezı önkormányzati földterületek 

esetén: 351 Ft /m2/év 
 
A határozatban feltüntetett díj bruttó összeg, mely az Áfa-t 
tartalmazza. 
 
Határidı:  2012. január 1. napja  
Felelıs:  dr. Pintér György polgármester 

 
 
4.4 Gyep mővelési ágú ingatlanok haszonbérleti díja 2012. évben 
 
Nyikos István TFB elnök ismerteti a bizottság kérelem gyep haszonbérleti díj 
megállapítására irányuló 89/2011. (XI. 16.) számú határozati javaslatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele ezzel 
kapcsolatban. Hozzászólás nem lévén, kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
336/2011. (XI. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az önkormányzat tulajdonában lévı 
külterületi, gyep mővelési ágú ingatlanok haszonbérletére 
vonatkozóan 2012. évben 2,1 Ft/m² díjtételt állapít meg. 
 
A határozatban feltüntetett díj bruttó összeg, mely az Áfa-t 
tartalmazza. 
 
Felelıs:  dr. Pintér György polgármester 
Határidı:  2012. január 1. 
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4.5 Haszonbérbe adható termıföldek 2012. évben 
 
Nyikos István TFB elnök ismerteti a bizottság haszonbérbe adható termıföldek kijelölésére 
irányuló 90/2011. (XI. 16.) számú határozati javaslatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele ezzel 
kapcsolatban. Hozzászólás nem lévén, kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
337/2011. (XI. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy 2012. évben a határozat mellékletét képezı 
listán szereplı önkormányzati tulajdonú termıföldeket 
haszonbérbe kívánja adni. 
 
Felelıs:  dr. Pintér György polgármester 
Határidı:  2012. január 1. 

 
 
4.6 Telephely céljára bérbe adott fölterületek 2012. évi bérleti díjának megállapítása 
4.6.1 Marton Lajos 
 
Nyikos István TFB elnök ismerteti a bizottság bérleti díj megállapítására irányuló 91/2011. 
(XI. 16.) számú határozati javaslatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, 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 
338/2011. (XI. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az önkormányzati tulajdonú, Enying 
belterületi, 1231/5, 1231/6 hrsz-ú ingatlanok bérletére Marton 
Lajos, Enying Semmelweis u. 50. szám alatti lakossal kötött 
bérleti szerzıdést 2012. december 31-ig meghosszabbítja.  
 
A 2012. évre vonatkozó bérleti díjat 7607,- Ft+Áfa/hó összegben 
állapítja meg. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerzıdés aláírására. 
 
Felelıs:  dr. Pintér György polgármester 
Határidı:  2012. január 1. 
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4.6.2 Zöld-Szem 04 Kft. 
 
Nyikos István TFB elnök ismerteti a bizottság bérleti díj megállapítására irányuló 92/2011. 
(XI. 16.) számú határozati javaslatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, 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 
339/2011. (XI. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Zöld-Szem 04 Kft.-nek (Enying, Kinizsi u. 
25/2.) bérbe adott 595 és 597 hrsz-ú, önkormányzati ingatlanok 
bérleti díját a 2012. évre vonatkozóan 12 965,- Ft+Áfa/hó 
összegben állapítja meg. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerzıdés aláírására. 
 
Felelıs:  dr. Pintér György polgármester 
Határidı:  2012. január 1. 

 
 
4.7 2012. évben értékesítendı önkormányzati építési telkek körének kijelölése, 

értékkategóriájának meghatározása 
 
Nyikos István TFB elnök ismerteti a bizottság értékesítendı építési telkek kijelölésére 
irányuló 93/2011. (XI. 16.) számú határozati javaslatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, 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 
340/2011. (XI. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy 2012. évben a határozat mellékletét képezı 
listán szereplı önkormányzati tulajdonú építési telkeket kívánja 
értékesíteni az abban szereplı vételáron. 
 
Felelıs:  dr. Pintér György polgármester 
Határidı:  folyamatos 

 
 
4.8 Márton Andrea kérelme 
 
Nyikos István TFB elnök ismerteti a bizottság kérelem elutasítására irányuló 94/2011. (XI. 
16.) számú határozati javaslatát. 
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Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele ezzel 
kapcsolatban. Elmondja, hogy kérelmezı megkereste ıt személyesen. Az utcában az 
árokrész mindenkinek a saját tulajdonában van, valamilyen oknál fogva ez a rész az 
önkormányzat tulajdonában maradt. 
 
Nyikos István TFB elnök elmondja, hogy a bizottság nem látja indokoltnak a terület 
átadását, illetve ezzel a döntéssel lavinát indítanának el. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek egyéb észrevétele. 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 
341/2011. (XI. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Márton Andrea 8000 Székesfehérvár, Szigeti u. 
11. 8/22. szám alatti lakos, az 5649 és 5650 hrsz-ú árok, és 5524 
hrsz-ú ingatlan 704 m2 területére vonatkozó, térítésmentes 
birtokba adási kérelmét elutasítja.  
 
Felelıs:  dr. Pintér György polgármester 
Határidı:  azonnal 

 
 
4.9 Enying, Vas G. utcai óvodaépület kazáncseréje 
 
Nyikos István TFB elnök ismerteti a bizottság pályázati támogatásból való megvalósításra 
irányuló 95/2011. (XI. 16.) számú határozati javaslatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, véleménye 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 
342/2011. (XI. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Vas Gereben utcai óvodaépület kazáncseréjét 
pályázati forrásból kívánja megvalósítani.  
 
Felelıs:  dr. Pintér György polgármester 
Határidı:  azonnal 

 
 
4.10 Dr. Benyes Mária kérelme 
 
Nyikos István TFB elnök elmondja, hogy az összes önkormányzati garázs használatban van. 
Alpolgármester úr ülés elıtti tájékoztatása szerint az ügy megoldódott, a rendelı udvarán 
lévı garázsban meg tudja oldani a doktornı a parkolást.  
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Dr. Lelkes Ákos képviselı elmondja, hogy nem tényleges és állandó használatról van szó, 
hanem mindösszesen arról, hogy ha ıszi-téli idıben síkos az út, a doktornı itt hagyná az 
autóját, és busszal utazna Siófokra. 
 
Nyikos István TFB elnök kéri levenni a napirendrıl az elıterjesztést. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı szerint az eredeti határozati javaslatról is szavazhatnának. 
 
Nyikos István TFB elnök visszavonja elızı javaslatát, és ismerteti a bizottság 96/2011. (XI. 
16.) számú határozati javaslatát, mely szerint az önkormányzatnak garázst biztosítani nem 
áll módjában. 
 
Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
343/2011. (XI. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Dr. Benyes Mária garázs biztosítására irányuló 
kérelmét a Képviselı-testület elutasítja. 
 
Felelıs:  dr. Pintér György polgármester 
Határidı:  azonnal 

 
 
Dr. Pintér György polgármester felkéri Viplak Tibor képviselıt, a PERB elnökét, ismertesse a 
bizottság elıterjesztését. 
 
 
 
5.) Pénzügyi, Ellenırzı és Rendészeti Bizottság elıterjesztése 
5.1 A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjérıl, a településtisztaság egyes 

kérdéseirıl és a közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló rendelet 
módosításáról 

 
Viplak Tibor PERB elnök ismerteti, hogy a szokásos formában megérkezett az AVE Zöldfok 
Zrt.-tıl a díjkalkuláció. Elsı körben 30%-os díjemelést kívánt a cég elfogadtatni az 
önkormányzattal. A ’b’ verzió 11%-os emelést irányoz elı. A házhoz menı szelektív 
hulladékgyőjtés tavaly kapcsolt elemként szerepelt, most 1 millió Ft-os díjjal kalkulálják. A 
bizottság javasolja, hogy ne építsék bele a díjba, de továbbra is legyen ez a szolgáltatás. 
Ismerteti a bizottság melléklet szerinti 4. határozati javaslatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy ez a díj nem tartalmazza a hulladékudvar 
indítás díját, viszont a költségvetést tervezni kell, ez kb. 1,5 millió Ft-os összeg. Javasolja 
tárgyalni a Zöldfokkal, és most levenni a napirendrıl az elıterjesztést. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı egyetért, tárgyaljon a céggel az önkormányzat, de véleménye 
szerint ez évek óta így megy, hogy mondhat az önkormányzat bármit, nem engednek, és 
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végül ránk erıltetik a díjkalkulációt. Mézesmadzagként elhúzták az önkormányzat orra elıtt, 
hogy a hulladékgyőjtı szigeteket ingyen kapjuk, de a következı évben már be volt építve a 
hulladékszállítás díjába. Sokkal felháborítóbbnak tartja, hogy a realizált nettó árbevételt 41 
millió Ft-ról 54 millió Ft-ra kívánja növelni a cég. Ez elfogadhatatlan a számára, az infláció 
mértékével való emelést tudná elfogadni. 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy az egyik verzió arra vonatkozik, ha a 
Kormány bevezeti 6.000,- Ft/t a lerakási díjat, akkor mindenhol jelentısen nı a 
szemétszállítási díj. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy a bizottság 10% emelést javasolt az ’a’ verzióval 
elfogadni. 2012-ben 6.000,- Ft/t lerakási díj 2013-ban már 12.000,- Ft/t lenne, mely járulék 
beépülne a közszolgáltatás díjába. A 30%-os emelés a törvény erejénél fogva fog belépni. Ha 
a törvényt elfogadják, kénytelen lesz módosítani a testület a rendeletét. 
 
Dr. Pintér György polgármester szerint a szelektív hulladékgyőjtés és a hulladékudvar miatt 
mindenképp tárgyalni kell. 
 
Viplak Tibor PERB elnök szerint a szelektív hulladékgyőjtéssel lehetne csökkenteni a díjat, 
így még 10% sem lenne az emelés. 
 
Dr. Pintér György polgármester javasolja levenni a napirendrıl a helyi hulladékkezelési 
közszolgáltatás díjának változását. Kéri, hogy aki a napirendrıl való levétellel egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az „5.1 A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjérıl, a 
településtisztaság egyes kérdéseirıl és a közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló rendelet módosításáról” 
napirendi pontot levette napirendjérıl.: 
 
 
5.2 Enying Alsótekerespusztán alkalmazandó 2012. évi ivóvíz díjáról szóló rendelet 

megalkotása 
 
Viplak Tibor PERB elnök elmondja, hogy a bizottság az ’a’ verziót javasolja elfogadni, a 
testületi ülés anyagába a rendelettervezet is elkészült. Ismerteti a bizottság elfogadásra 
irányuló melléklet szerinti határozatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki a rendelettervezettel egyetért, kézfelemeléssel 
szavazzon. 
 

A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az Enying-Alsótekerespusztán 
alkalmazandó 2012. évi ivóvíz díjáról jelen jegyzıkönyv mellékletét képezı 
21/2011. (XII. 01.) önkormányzati rendeletet alkotja. 

 
Viplak Tibor PERB elnök elmondja, hogy további kettı elıterjesztése volt a bizottságnak, a  
Városi Bölcsıde kérelme, és a HBFGÁI kérelme. Kérdezi, hogy azokat nem veszik-e 
napirendre. 
 
Szörfi István jegyzı elmondja, hogy a napirendrıl az ülés elején szavaztak. Amennyiben a 
bizottság elnöke rendkívüli elıterjesztésként javasolja napirendre venni a hiányzó 
elıterjesztéseket, szavazhat a felvételrıl a testület. 
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Gebula Béla Ákos képviselı kérdezi, hogy 2 millió Ft alatt nem dönthet-e a bizottság saját 
hatáskörben. 
 
Viplak Tibor PERB elnök elmondja, hogy jelen esetben fı elıirányzatok közötti 
átcsoportosításról van szó, ezért javasolja napirendre venni a két kérelmet. 
 
Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki a HBFGÁI kérelmének napirendre való 
felvételével egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal a „A HBFGÁI kérelme” elıterjesztést napirendjére 
vette. 
 
Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki a Városi Bölcsıde kérelmének napirendre 
való felvételével egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal a „A Városi Bölcsıde kérelme” elıterjesztést 
napirendjére vette. 
 
 
5.3 A Városi Bölcsıde kérelme 
 
Viplak Tibor PERB elnök elmondja, hogy a bölcsıde bérbıl megmaradt maradvány 
elıirányzatát át tudja helyezni a dologi kiadásokba, s ismerteti a bizottság erre irányuló 
határozati javaslatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı elmondja, hogy így ez az összeg kifejezetten gáz, villany 
kifizetésére fordítódik. Májustól lett bekalkulálva a költségvetésbe a létszámemelés a 
pályázat szerint. A megmaradó összeg közmő számlákra kerül kifizetésre. 
 
Dr. Pintér György polgármester 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 
344/2011. (XI. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a 168/2011. (V.25.) számú határozatát az 
alábbiak szerint módosítja: 
  
„A Képviselı-testület Városi Bölcsıde dolgozói létszámát 2011. 
szeptember 1. napjával, 2 fı 8 órás és 1 fı 4 órás létszámmal 
megemeli.  
 
A létszámemelés költsége összesen 1.746 ezer Ft, melybıl 896 
ezer Ft-tal a az intézmény személyi kiadás és járulék 
elıirányzata, 850 ezer Ft-tal az intézmény dologi kiadásai 
kerülnek megemelésre a mőködési hitel terhére.” 
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5.4 A HBFGÁI kérelme 
 
Viplak Tibor PERB elnök elmondja, hogy az iskola vezetıje 35.380,- Ft felszabadult 
illetményt fizetésemelésre szeretne fordítani, a bizottság ezt nem javasolja támogatni, mert 
azoknak az embereknek a pénzérıl lenne szó, akiket elbocsátottak. Ismerteti a bizottság 
melléklet szerinti határozati javaslatát. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı elmondja, hogy minden pénzmaradványt a ki nem fizetett 
közületi számlák kiegyenlítésére akarnak fordítani. 
 
Viplak Tibor PERB elnök elmondja, hogy éves szinten ez az összeg 0,5 millió Ft pluszt jelent. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e további kérdés, vélemény. Egyéb 
hozzászólás nem lévén, kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
345/2011. (XI. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és 
Általános Iskola kérelmét – 35.380,- Ft felszabadult illetmény 
saját hatáskörben történı felosztását – nem támogatja. 

 
Gebula Béla Ákos képviselı (szó szerint): „Szeretnék egy bejelentést tenni, ahogy jeleztem 
az ülés elıtt Polgármester úr felé. Tisztelt Polgármester úr, Tisztelt Képviselı-testület! 
Egyeztetve a FIDESZ helyi szervezetével szeretném bejelenteni, hogy Viplak Tibor, Buza 
Lajos és jómagam részvételével megalakítottuk a FIDESZ frakcióját a Képviselı-testületen 
belül, és szeretnénk felkérni a hivatalt, hogy az SzMSz-ben az ehhez szükséges 
módosításokat készítsék el a következı ülésre, hogy ezt be tudjuk venni a Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatba. Természetesen a frakció mindenki számára nyitva áll. Úgy 
döntöttünk, hogy a frakció vezetıi feladatokat jelen pillanatban én látom el egyelıre. 
Köszönöm szépen.” 
 
Dr. Pintér György polgármester - egyéb hozzászólás, észrevétel nem lévén - a nyílt ülést 
16.12 órakor bezárja. 
 
Enying, 2011. december 8. 
 
 
 
  Dr. Pintér György     Szörfi István 
      polgármester          jegyzı 
 
 
 
 
     Nyikos István     Vajda Balázs 
         hitelesítı          hitelesítı  


