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Dr. Pintér György polgármester köszönti a megjelenteket, és a Városi TV nézıit. A 2012. év 
elsı ülését 15.00 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselık határozatképes számban 
megjelentek, létszámuk 6 fı. A jegyzıkönyv hitelesítésére javasolja Méreg János és Nyikos 
István képviselıket. Kéri, hogy aki a hitelesítık személyével egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal a jegyzıkönyv hitelesítıjeként Méreg János és 
Nyikos István képviselıket elfogadta. 
 
Dr. Pintér György polgármester a jegyzıkönyv vezetésére felkéri Szemerei Szilviát. 
Rendkívüli napirendi pontként javasolja napirendre venni az „Európa a polgárokért - 
Testvérvárosi programok pályázat” napirendi pontot. Erre tavaly is pályáztak, és 2 ponttal 
maradtal le a pályázati támogatásról. Február 5. a beadási határidı. Szintén javasolja 
napirendre venni a megváltozott munkaképességőek foglalkoztatását, valamint a Boróka 
Alapítvánnyal pályázat beadásához kötendı együttmőködési megállapodást. Az alapítvány 
január 31-ig nyújthatja be a pályázatát. Végül javasolja napirendre venni az ESZI alapító 
okiratának módosítását. Tekintettel arra, hogy a Képviselı-testület mőködésével 
kapcsolatban, az SzMSz módosítás elfogadását követıen személyi kérdésekrıl kellene 
dönteni, és nincs itt minden érintett képviselı, s így nincs mód nyilatkozatot kérni tılük, 
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miattuk illetve a kültagok miatt javasolja zárt ülésen megválasztani a bizottsági tagokat. 
Egyéb napirendet módosító javaslat nem lévén kéri, hogy aki az „Európa a polgárokért - 
Testvérvárosi programok pályázat” elıterjesztés 1.4 napirendi pontként való napirendre 
vételével egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
 

A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal „Európa a polgárokért - Testvérvárosi programok 
pályázat” elıterjesztést 1.4 napirendi pontként napirendjére vette. 
 
Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki a „Megváltozott munkaképességőek 
foglalkoztatása” elıterjesztés 1.5 napirendi pontként való napirendre vételével egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal a „Megváltozott munkaképességőek 
foglalkoztatása” elıterjesztést 1.5 napirendi pontként napirendjére vette. 
 
Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki a „Boróka Alapítvány Együttmőködési 
megállapodás” elıterjesztés 1.6 napirendi pontként való napirendre vételével egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal a „Boróka Alapítvány Együttmőködési 
megállapodás” elıterjesztést 1.6 napirendi pontként napirendjére vette. 
 
Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki a „Alapító okirat módosítása - ESZI” 
elıterjesztés 2.7 napirendi pontként való napirendre vételével egyetért, kézfeltartással 
szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal a „Alapító okirat módosítása - ESZI” elıterjesztést 
2.7 napirendi pontként napirendjére vette. 
 
Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki a „Bizottsági tagok megválasztása” 
elıterjesztés zárt ülés 3. napirendi pontjaként való megvitatásával egyetért, kézfeltartással 
szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal a „Bizottsági tagok megválasztása” elıterjesztést 
zárt ülés 3. napirendi pontjaként napirendjére vette. 
 
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 6 igen, egyhangú szavazattal a nyílt és zárt ülés módosított napirendjét elfogadta. 
 
N a p i r e n d: 
Nyílt ülés  

1. Polgármester, Alpolgármester elıterjesztései 
1.1 Képviselı-testület mőködésével kapcsolatos elıterjesztések 
1.2 48-as emlékmő kialakításához hozzájárulás 
1.3 Belsı ellenırzés 2012. 
1.4 Európa a polgárokért – Testvérvárosi programok pályázat 
1.5 Megváltozott munkaképességőek foglalkoztatása 
1.6 Boróka Alapítvány Együttmőködési megállapodás 

 
  Elıadó: Dr. Pintér György 
   polgármester 
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2. Jegyzı, Aljegyzı elıterjesztései 
2.1 A személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális ellátások intézményi 

térítési díjairól szóló 8/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

2.2 Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól 
szóló 5/2003. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

2.3 Nemdohányzók védelme és a dohánytermékek fogyasztásának, 
forgalmazásának szabályairól szóló törvény módosításából eredı 
jogalkotási feladatok 

2.4 EVÖ 2011. évi belsı ellenırzési tervének 2. számú módosítása 
2.5 A köztisztviselıkkel szemben meghatározott 

teljesítménykövetelmények alapját képezı célokról 
2.6 A HBFGÁI magasabb vezetıi feladatainak ellátására kiírt pályázati 

eljárás eredménytelenné nyilvánítása 
2.7 Alapító okirat módosítása - ESZI 
 

  Elıadó: Mihályfi Gábor 
              aljegyzı 
 
 

3. Pénzügyi, Ellenırzı és Rendészeti Bizottság elıterjesztései 
3.1 HBFGÁI többlettanítás 
3.2 Belsı ellenırzési jelentések – Vas G. Mőv. Ház és Könyvtár 
3.3 Könyvtári pályázatok 
3.4 Önkormányzati érdekeltségi hozzájárulás megfizetése 
3.5 Belsı ellenırzési jelentések 
3.5.1 Humánerıgazdálkodás 
3.5.2 ESZI átfogó ellenırzés 
3.5.3 Belsı kontrollok 
 

  Elıadó: Viplak Tibor 
                PERB elnöke 
 
 

4. Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elıterjesztése 
4.1 Vas G. Mőv. Ház és Könyvtár számítógép-használati és 

könyvtárhasználati szabályzatának módosítása 
4.2 Fiókkönyvtár megszüntetése a kabókai településrészen 
4.3 A Hírmondó 2012. évi hirdetési díjai 

 
  Elıadó: Vajda Balázs 
     OKS elnöke 
 
 

5. Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elıterjesztései 
5.1 Márton Andrea kérelmének ismételt megvitatása 
5.2 Völgyi Istvánné vízbekötési kérelme 
5.3 A Milenios Hungary Kft. sebességkorlátra figyelmeztetı berendezések 

karbantartására vonatkozó ajánlata 
5.4 Kossuth u. akácfák kivágása 
5.5 KDOP-3.1.1./C-11 pályázat 
 

  Elıadó: Nyikos István 
                  TFB elnöke 
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Zárt ülés  
 

1. Pénzügyi, Ellenırzı és Rendészeti Bizottság elıterjesztése 
Hagyatéki ügy - Bírósági letéti számlára utalás 
 

  Elıadó: Viplak Tibor 
          PERB elnök 
 

2. Fellebbezési ügyek 
1.1 Szociális étkeztetés – Vincze Zoltán 
1.2 Szociális étkeztetés – Máté Imre 
1.3 Átmeneti segély – İri Györgyné 
 

  Elıadó: Mihályfi Gábor 
               aljegyzı 
 

3. Bizottsági tagok megválasztása 
 

  Elıadó: Dr. Pintér György 
            polgármester 
 
 
1.) Polgármester, Alpolgármester elıterjesztései 
1.1  Képviselı-testület mőködésével kapcsolatos elıterjesztések 
 
Dr. Pintér György polgármester kettı bizottság létrehozását javasolja 4-4 képviselı és 1-1 
kültag tagságával. A Humán Bizottságként javasolja összevonni az Egészségügyi és Szociális 
Bizottságot valamint az Oktatási, Kulturális és Sportbizottságot. Az új bizottság elnöke 
koordinálná az egészségügyi feladatokat, az alelnöke pedig az oktatási, kulturális és sport 
feladatokat. Gazdasági Bizottságként javasolja összevonni a Pénzügyi, Ellenırzı és 
Rendészeti Bizottságot, valamint a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot. Az 
elnök koordinálná a pénzügyi feladatokat, az alelnök pedig a településfejlesztési feladatokat. 
Javasolja továbbá a képviselıi alapdíj 10,7%-os csökkentését, mely a bizottsági taglétszám 
csökkenésével együtt kb. 3 millió Ft spórolást eredményez. Egyeztetés történt arról, hogy a 
képviselık lemondanak a 2011. évi ki nem fizetett tiszteletdíj ¼-érıl, mely további 4 millió Ft 
megtakarítást eredményez. Összesen 7 millió Ft-ot spórolnának ezeknek a döntéseknek a 
meghozatalával. Elmondja, hogy az SZMSZ módosítás tervezetét mindenki megkapta. Az 
elıterjesztés úgy módosul, hogy az SZMSZ 22. § (4) bekezdése is módosulna. E szerint a 

bizottság elnökei, alelnökei az alapdíjon felül az alapdíj 90%-ának megfelelı tiszteletdíjban 
részesülnek. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, véleménye ezzel kapcsolatban. Hozzászólás 
nem lévén kéri, hogy aki az elıterjesztés fenti kiegészítésével egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
3/2012. (I. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Szervezeti és Mőködési Szabályzat 
módosítására irányuló elıterjesztés kiegészítésére irányuló 
módosító javaslatot elfogadta. 
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Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki a rendelettervezettel egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 

A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal Enying Város Önkormányzata 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 11/2007. (III. 30.) 
önkormányzati rendelet módosításáról jelen jegyzıkönyv mellékletét képezı 
1/2012. (I. 27.) önkormányzati rendeletet alkotja. 

 
 
Dr. Pintér György polgármester ismerteti a képviselıi tiszteletdíjról való lemondásra 
irányuló melléklet szerinti 11. számú határozati javaslatot. 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 
4/2012. (I. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a 2011. évi ki nem fizetett képviselıi 
tiszteletdíjak1/4-ének kifizetésérıl lemond. Felkéri a 
Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2012. évi költségvetés 
összeállítását e szerint hajtsa végre. 
 
Határidı: 2012. február 29. 
Felelıs: Szörfi István jegyzı 

 
 
1.2  48-as emlékmő kialakításához hozzájárulás 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy az Enyingi Városvédı, -szépítı és 
Hagyományırzı Egyesület szeretne kialakítani egy emlékmővet a Vas Gereben Mőv. Ház 
elıtt, ehhez azonban a Képviselı-testület tulajdonosi hozzájárulása szükséges. Ismerteti a 
hozzájárulás megadására irányuló melléklet szerinti határozati javaslatot. Kérdezi, van-e 
valakinek kérdése, észrevétele. 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 
5/2012. (I. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az Enyingi Városvédı, -szépítı és 
Hagyományırzı Egyesület által a Vas Gereben Mővelıdési 
Ház (8130 Enying, Bocskai u. 1.) elıtt elhelyezendı 1848-as 
forradalom és szabadságharc emlékmő kialakításához 
tulajdonosi hozzájárulását adja. 

 
 
1.3  Belsı ellenırzés 2012. 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy a belsı ellenırzést végzı cég szerzıdése 
2011. december 31. napjával lejárt. A pénzügyi vezetı talált olyan alkalmas céget, amely el 
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tudja látni a feladatot, ezért javasolja megbízni az Adó-Computer Kft.-t 215 eFt+ÁFA/hó 
megbízási díjért. Kérdezi, van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Hozzászólás nem 
lévén kéri, hogy aki a melléklet szerinti határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
6/2012. (I. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Enying Város Önkormányzata belsı 
ellenırzési feladatainak ellátására az Adó-Computer Kft. 
(székhely: 1083, Budapest, Prátert u. 59., telephely és levelezési 
cím: 8000, Székesfehérvár, Csiki u. 11., képviseli: Szütsné Róth 
Brigitta) céggel szerzıdést köt 215.000,- Ft + ÁFA/ hó 
megbízási díjért 2012. december 31. napjáig. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerzıdés 
aláírására. 
 
Határidı: a szerzıdéskötés tekintetében azonnal, 
a feladatellátás tekintetében: 2012. december 31. 
 
Felelıs: Dr. Pintér György polgármester 

 
 
1.4  Európa a polgárokért – Testvérvárosi programok pályázat 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy tavaly is pályázott erre az önkormányzat, 2 
ponttal maradt le a pályázati támogatásról. Javasolja, hogy idén is kerüljön benyújtásra, bízik 
benne, hogy jó pályázatot tudnak összeállítani, és 4-5 millió Ft támogatáshoz juthat a város. 
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 
7/2012. (I. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az „Európa a polgárokért 2007-2013” program 
keretében pályázatot kíván benyújtani „Testvérvárosok 
találkozója” jubileumi programok megrendezésére. 
 
Határidı: 2012. február 15. 
Felelıs: Dr. Pintér György polgármester 

 
 
1.5  Megváltozott munkaképességőek foglalkoztatása 
 
Dr. Pintér György polgármester már korábban is elmondta, hogy ha nem foglalkoztat az 
önkormányzat megváltozott munkaképességőeket, akkor az államnak rehabilitációs 
hozzájárulást kell fizetni. Úgy döntöttek korábban, hogy inkább helyi megváltozott 
munkaképességő személyeket alkalmazzanak, s így 5 fı számára biztosítottak munkát, akik 
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az óvoda, az ESZI és az iskola munkáját segítették. Kérdezi, van-e valakinek kérdése ezzel 
kapcsolatban. Hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a melléklet szerinti határozati javaslattal 
egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
8/2012. (I. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy 2012. február1. napjától 2 hónap idıtartamra – 
munkaszerzıdés keretében, bruttó 46500,- Ft/hó összegért – 5 
fı megváltozott munkaképességő személy foglalkoztatását 
vállalja 4 órában azzal, hogy felettük a munkáltatói jogkör 
gyakorlója a polgármester. Ezen idıtartamra a Herceg 
Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola, a 
Szirombontogató Óvoda és az Egyesített Szociális Intézmény 
költségvetési létszámkeretét összesen 5 fıvel megemeli (2, 1, 2). 
A szükséges kiadásokat a 2012. évi költségvetésében biztosítja. 
 
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a költségvetési rendelet 
módosítását készítse elı. 
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Dr. Pintér György polgármester 

 
 
1.6  Boróka Alapítvány Együttmőködési megállapodás 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy az alapítvány pályázatot szeretne 
benyújtani, melyhez szükséges az önkormányzattal kötött együttmőködési megállapodás. 
Az alapítvány önkéntes tevékenységeket próbál kialakítani a pályázat segítségével. Úgy 
gondolja, hogy meg lehet kötni ezt a megállapodást, támogatni kell ezzel az alapítvány 
pályázatát. Kéri, hogy aki a megállapodással egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
9/2012. (I. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a „Boróka” Mozgássérült Gyermekek 
Fejlesztéséért Alapítvánnyal melléklet szerinti tartalommal 
Együttmőködési megállapodást köt az alapítvány TÁMOP 
5.5.2-11/2 pályázati programjának megvalósítása érdekében. 
 
Felhatalmazza a polgármestert az Együttmőködési 
megállapodás aláírására. 
 
Határidı: 2012. január 31. 
Felelıs: Dr. Pintér György polgármester 
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Dr. Pintér György polgármester átadja a szót Mihályfi Gábor aljegyzınek, hogy ismertesse 
elıterjesztéseit. 
 
 
2.) Jegyzı, Aljegyzı elıterjesztései 
2.1 A személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális ellátások intézményi térítési 

díjairól szóló 8/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı ismerteti, hogy a Képviselı-testület 2011. december 30-án már 
elfogadta a másik térítési díjrendeletet, most ebben is át kellene vezetni a 27%-os ÁFA-t. Már 
több szolgáltató jelezte, hogy az ÁFA-változáson túl is szeretne árat emelni. Most azonban 
csak az ÁFA kerülne átvezetésre. A rendelettervezet elfogadásához minısített többség kell.  
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Hozzászólás 
nem lévén kéri, hogy aki a rendelettervezet elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 

A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal a személyes gondoskodás 
keretében nyújtott szociális ellátások intézményi térítési díjairól szóló 
8/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról jelen jegyzıkönyv 
mellékletét képezı 2/2012. (I. 27.) önkormányzati rendeletet alkotja. 

 
 
2.2  Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 

5/2003. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy a rendelettervezet a PERB határozatának 
végrehajtása. Azzal egészülne ki a rendelet, hogy a behajthatatlan követelések törlésérıl a 
polgármester minden évben tájékoztatni köteles a Képviselı-testületet, mely aktív 
közremőködést igényel az intézményvezetıktıl is, hiszen a polgármester beszámolója az ı 
beszámolóik alapján készül. A tervezet elfogadásához minısített többség kell. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Hozzászólás 
nem lévén kéri, hogy aki a rendelettervezet elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 

A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az önkormányzat vagyonáról 
és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 5/2003. (II. 27.) 
önkormányzati rendelet módosításáról jelen jegyzıkönyv mellékletét képezı 
3/2012. (I. 27.) önkormányzati rendeletet alkotja. 

 
 
2.3  Nemdohányzók védelme és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának 

szabályairól szóló törvény módosításából eredı jogalkotási feladatok 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy a nemdohányzók védelmébıl eredı jogszabály-
alkotási feladatról van szó. Január 1-el változott a jogszabály és az önkormányzatnak 
jogalkotási lehetıséget biztosítanak, ha a törvény szerinti nemdohányzó helyeken kívül 
egyéb közterületeket kíván kijelölni, akkor ezekrıl rendeletet kell alkotni. El kell dönteni, 
hogy kíván-e egyéb közterületeket nemdohányzóvá nyilvánítani a testület, és ha igen, 
melyek legyenek ezek, vagy sem. Ennek megfelelıen kettı határozati javaslat szerepel az 
elıterjesztésben. Elmondja továbbá, hogy január 1-tıl költségvetési kihatása is lesz a 
jogszabályváltozásnak, hiszen az összes nemdohányzó helyet, területet meg kell jelölni. Nem 
tudja, hogy forrást biztosít-e hozzá a kormányzat. Ha az önkormányzat további helyeket is 
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kíván kijelölni, azokat is el kell látni jelöléssel. A költségvetésben ezt szerepeltetni kell, ehhez 
a költségkihatást majd a Képviselı-testület elé terjesztik. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele.  
 
A képviselık nem javasolnak újabb területeket kijelölni. 
 
Dr. Pintér György polgármester véleménye is ez, szerinte így is elég sok táblát ki kell majd 
helyezni, mellyel kapcsolatban vannak aggályai. Reméli, nem lesz túl drága. Szavazásra 
bocsátja a melléklet szerinti 1. számú határozati javaslatot. 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 
10/2012. (I. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a nemdohányzók védelmérıl és a dohánytermékek 
fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi 
XLII. törvény 2/A. §-ában foglalt jogalkotási lehetıséggel élni 
nem kíván, a 2. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt törvényi 
rendelkezésen túl közterületet nem kíván nemdohányzó 
közterületnek nyilvánítani. 
 
A közterületi dohányzási korlátozás jelzéséhez szükséges 
összeget – költségkalkulációt követıen - 2012. évi 
költségvetésében biztosítja. 
Felkéri a polgármesteri hivatalt a táblák elhelyezésére. 
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Szörfi István jegyzı 

 
 
2.4  EVÖ 2011. évi belsı ellenırzési tervének 2. számú módosítása 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy a belsı ellenırzési tervben át kell vezetni 
azokat az ellenırzéseket, melyek átcsúsztak a 2012-es évbe. Kérdezi, van-e kérdés, vélemény 
ezzel kapcsolatban. Hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a terv módosításával egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
11/2012. (I. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Enying Város Önkormányzatának 
Polgármesteri Hivatala és intézményeinek 2011. évi belsı 
ellenırzési tervének 2. számú módosítását melléklet szerinti 
tartalommal jóváhagyja. 
 
Határidı: jóváhagyás után azonnal 
Felelıs: Szörfi István jegyzı 
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2.5  A köztisztviselıkkel szemben meghatározott teljesítménykövetelmények alapját 

képezı célokról 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy a teljesítménykövetelmények alapját képezı célok 
meghatározása jogszabályi kötelezettségbıl eredı képviselı-testületi döntés. A határozati 
javaslat melléklete tartalmazza a célokat, melyekre épülnek majd az egyedi 
teljesítménykövetelmények. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, véleménye ezzel 
kapcsolatban. Szerinte idén is elég nehéz anyagi helyzet elé néz az önkormányzat. Az egyik 
legfontosabb kiemelt célnak tartja valamilyen stabilitás kialakítását a város életében. Minden 
intézményt biztosan szeretnének mőködtetni. Véleménye szerint az idei év sem lesz jobb, 
mint a tavalyi, sıt, hiszen a közremőködı szervezet elıtt van a szennyvízberuházás kiviteli 
munkáinak a közbeszerzési dokumentációja. Egy 3 milliárd Ft-os beruházás indul április-
májusban. A hivatal eddig is megpróbált mindent megtenni, az átszervezés után 
többletmunkát látnak el, amit nem tud kifizetni az önkormányzat. A kitőzött célokat tavaly 
teljesítették, bízik benne, hogy idén is teljesülni fognak. Kérdezi, van-e valakinek véleménye, 
kérdése. 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 
12/2012. (I. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi 
XXIII. törvény 34. §. (3) bekezdése alapján e határozat 
melléklete szerint dönt a köztisztviselıi 
teljesítménykövetelmények alapját képezı célokról. 
 

A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy  
− a meghatározott teljesítménykövetelmények alapján 

gondoskodjon a jegyzıvel szembeni 
teljesítménykövetelmények 2012. február 15-ig történı 
kidolgozásáról, és a jegyzı részére írásos dokumentum 
formájában történı átadásáról, amelyrıl tájékoztassa a 
képviselı-testületet soron következı ülésén, 

− a jegyzı teljesítmény értékelésérıl a képviselı-testületet 
tájékoztassa, 

− a jegyzı, valamint a többi köztisztviselıt érintı – 
teljesítményértékeléssel kapcsolatos feladatellátást kísérje 
figyelemmel. 
A képviselı-testület felkéri a jegyzıt, hogy 

− intézkedjen a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi 2012. 
évi egyéni teljesítménykövetelményeinek 
meghatározásáról. 

 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Dr. Pintér György polgármester 
  Szörfi István jegyzı 
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2.6  A HBFGÁI magasabb vezetıi feladatainak ellátására kiírt pályázati eljárás 

eredménytelenné nyilvánítása 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı ismerteti, hogy a korábbi intézményvezetı 2011. augusztus 12-vel 
lemondott, ezért a Korm. rendelet értelmében kötelezı volt kiírni pályázatot a magasabb 
vezetıi feladatok ellátására. Nem érkezett pályázat, ezért kéri eredménytelenné nyilvánítani 
az eljárást az elıterjesztés mellékletét képezı határozati javaslat szerint. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése. Kérdés 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 
13/2012. (I. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
megállapítja, hogy a Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és 
Általános Iskola magasabb vezetıi feladatainak ellátására 2011. 
november 11. napján megjelentetett pályázati kiírásra pályázat 
nem érkezett, ezért a pályázati eljárást eredménytelennek 
nyilvánítja. 

 
 
2.7  Alapító okirat módosítása - ESZI 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı ismerteti, hogy az intézményvezetı jelezte, bérbe szeretnének 
venni bizonyos helyiségeket, mely bevételi forrást jelentene az intézménynek. Minden 
intézmény alapító okiratában szerepel ez a tevékenység szakfeladatként, kivéve az ESZI 
alapító okiratát. 
 
Dr. Pintér György polgármester szerint, ha bevételrıl van szó, nem szabad elszalasztani. 
Kéri, hogy aki az alapító okirat módosítására irányuló melléklet szerinti határozati javaslattal 
egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 14/2012. (I. 25.) 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 31-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja:  
 
- Az alapító okirat 6.3. pontjában meghatározott alaptevékenységi szakfeladat szerinti 
besorolása az alábbi szakfeladattal egészül ki: 

  

„680002 Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése” 
 

- Az alapító okirat 15. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„15. A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog: 

 
Az intézmény által használt az 1. melléklet 14.1. – 14.8. pontban 
felsorolt ingatlanok s a bennük lévı berendezések, 
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felszerelések, ingóságok felett a tulajdonos Önkormányzat 
Képviselı-testülete jogosult rendelkezni – az e pontban 
megfogalmazott rendelkezések figyelembe vételével, továbbá – 
azzal, hogy 2006. január 1. napját követıen az Önkormányzatok 
közös beruházásából, beszerzésébıl származó 
vagyonnövekmény az Enying Mikrokörzeti Szociális és 
Gyermekjóléti Intézményi Társulás tulajdonát képezi, mely 
tekintetében a rendelkezési jog a Társulás tagjait együttesen 
illeti meg. Az intézmény a rendelkezésére álló 
vagyontárgyakat, a jogszabály szerinti feladatok ellátásához 
szabadon használhatja, de nem idegenítheti el és nem terhelheti 
meg azokat. Az intézmény a rendelkezésére álló helyiségeket 
határozott idıre (egy évnél nem hosszabb idıtartamra) bérbe 
adhatja, amennyiben a bérbeadás az alaptevékenységet nem 
akadályozza.” 

 
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  

 
 
Dr. Pintér György polgármester megkéri Nyikos István képviselıt, a PERB tagját, 
ismertesse a bizottság elıterjesztéseit. 
 
 
 
3.) Pénzügyi, Ellenırzı és Rendészeti Bizottság elıterjesztései 
3.1 HBFGÁI többlettanítás 
 
Nyikos István PERB tag köszöni a szót. Ismerteti a bizottság többlettanítás kifizetésére 
irányuló melléklet szerinti 1/2012. (I. 17.) számú határozati javaslatát.  
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy a többlettanítás a második félévben nem 
szerepelt a költségvetésben. A túlórákat tovább csökkenteni nem tudják, ezt ki kell fizetni. 
Korábban ígéretet tett a kifizetésre, melynek megfelelıen a május-júniusi többlettanítás 
november végén kifizetésre is került. A finanszírozás nem fedezi a költségeket, az iskolánál 
talán 60-40% az arány. 
 
Szörfi István jegyzı pontosítja az arányt, elmondja, hogy a finanszírozás a költségek 50%-át 
fedezik, 50%-ot az önkormányzatnak kell biztosítania. 
 
Dr. Pintér György polgármester ismerteti, hogy voltak olyan önkormányzatok, ahol bért 
sem tudtak fizetni. Ezzel csúszásban van az önkormányzat, de szándékukban áll rendezni. 
Kérdezi, van-e valakinek kérdése. Kérdés nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal 
egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
15/2012. (I. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és 
Általános Iskola 2011. szeptember-október havi többlettanítás 
díját a 2012. február havi bérrel kívánja kifizetni, a kifizetéshez 
szükséges összeget a 2012. évi költségvetésében szerepelteti. 
 
Határidı: 2012. február 20. számfejtés tekintetében 
  2012. március 5. kifizetés tekintetében 
 
Felelıs: Dr. Pintér György polgármester 

Frank Annamária HBFGÁI mb. vezetı 
 
 
3.2 Belsı ellenırzési jelentések – Vas G. Mőv. Ház és Könyvtár 
 
Nyikos István PERB tag ismerteti a bizottság jelentés elfogadására, intézményvezetı 
felkérésére irányuló melléklet szerinti 2/2012. (I. 17.) számú határozati javaslatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele, az 
intézményvezetı kíván-e kiegészítést tenni. 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 
16/2012. (I. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Vas Gereben Mővelıdési Ház és 
Könyvtárban folyó közmővelıdési tevékenység 
szabályozottságáról készült 7/2011. ellenırzés számú, 7-
3/2011. azonosítójú belsı ellenırzési jelentést melléklet szerint 
elfogadja. 
 
Felkéri az intézményvezetıt az intézkedési terv elkészítésére. 
 
Határidı: 2012. február 25. 
Felelıs: Nemes Diána Vas G. Mőv. Ház és Könyvtár 

intézményvezetı 
 
 
3.3 Könyvtári pályázatok 
 
Nyikos István PERB tag ismerteti a bizottság pályázat támogatására irányuló melléklet 
szerinti 3/2012. (I. 17.) számú határozati javaslatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy 100%-os pályázatról van szó, melyhez az 
elıfinanszírozást meg kell oldani valamilyen módon. Mivel 100%-os, véleménye szerint 
támogatni kell. Kérdezi, van-e valakinek véleménye, kérdése. 
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Nemes Diána VGMHK vezetı elmondja, hogy február 17-tıl lehet beadni a pályázatot, kettı 
hét alatt azonban nem lehet egy ilyen pályázatot elkészíteni. 
 
Vajda Balázs képviselı elmondja, hogy az a pályázatíró cég, mellyel felvették a kapcsolatot a 
testvérvárosi pályázat kapcsán, felajánlotta együttmőködésüket erre vonatkozóan is. Az ı 
költségük is megtérülne a pályázatból. 
 
Szörfi István jegyzı javasolja a határidıt február 29-re módosítani, szerinte 30 nap elég kell, 
hogy legyen. Ha ennyi idı alatt nem tudják megcsinálni, fejezzék be a tevékenységüket. 
 
Vajda Balázs képviselı szerint a pályázatírókkal is lehet egyeztetni, február 29-ig biztosan 
meg tudják írni. 
 
Nemes Diána VGMHK vezetı nem tudja, Jegyzı úr hány pályázatot írt, de felhívja rá a 
figyelmet, hogy nem ez az intézmény tevékenysége, számos más feladatot kell elvégezniük a 
munkanap során, és a pályázatírásra csak ezt követıen kerülhet sor. Túlórát nem fizetnek, a 
dolgozók lecsúsztathatják az erre fordított idıt. A pályázat beadására május 31-ig van mód. 
 
Dr. Pintér György polgármester szerint mivel folyamatos pályázatról van szó, ha a keret 
elfogy, hiába adják be a pályázatot. Minél elıbb be kellene adni. Kérdezi, mi volt az eredeti 
terv a beadásra. 
 
Nemes Diána VGMHK vezetı elmondja, hogy március közepén tervezték beadni. Egy 
pályázatot saját maguk készítenének, a másikat pedig pályázatíróval. 
 
Závodni Lászlóné pü. vezetı elmondja, hogy elszámolható a pályázatírás költsége, és 
projektmenedzser is kell külsıs vagy belsıs. Véleménye szerint javasolt mindkettı 
pályázatnál pályázatíró céget alkalmazni. A hivatal is kapcsolatban áll pályázatíró céggel, ık 
is szívesen segítséget nyújtanak. Ugyanazokat a tételeket és formai követelményeket várják 
el ennél a pályázatnál is, mint a 100 millió Ft-os pályázatoknál. 
 
Szörfi István jegyzı nem azt mondta korábban, hogy a Mőv. Ház hagyjon fel a 
tevékenységével, hanem, hogy akkor írassák meg a pályázatot pályázatíró céggel. Továbbra 
is fenntartja a február 29-re vonatkozó javaslatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki a 2012. február 29-i határidıre vonatkozó 
módosító javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
17/2012. (I. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Vas 
Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár TIOP pályázatáról szóló 
határozati javaslat végrehajtási idejének 2012. február 29. 
napjában 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 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
18/2012. (I. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 
„Könyvtári szolgáltatások összehangolt 
infrastruktúrafejlesztése – „Tudásdepó Expressz” – 
támogatására” elnevezéső TIOP – 1.2.3/11/1 kódszámú 
pályázatának benyújtását támogatja. 
 
Határidı: 2012. február 29. 
Felelıs: Nemes Diána Vas G. Mőv. Ház és Könyvtár 

intézményvezetı 
 
 
Nyikos István PERB tag ismerteti a bizottság pályázat támogatására irányuló melléklet 
szerinti 4/2012. (I. 17.) számú határozati javaslatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki a 2012. február 29-i határidıre vonatkozó 
módosító javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
19/2012. (I. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Vas 
Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár TÁMOP pályázatáról 
szóló határozati javaslat végrehajtási idejének 2012. február 29. 
napjában 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 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
20/2012. (I. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 
„Tudásdepó Expressz” - „A könyvtári hálózat nem formális és 
informális képzési szerepének erısítése az élethosszig tartó 
tanulás érdekében” elnevezéső TÁMOP – 3.2.4.A-11/1 
kódszámú pályázatának benyújtását támogatja. 
 
Határidı: 2012. február 29. 
 
Felelıs: Nemes Diána Vas G. Mőv. Ház és Könyvtár 

intézményvezetı 
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3.5 Önkormányzati érdekeltségi hozzájárulás megfizetése 
 
Nyikos István PERB tag ismerteti a bizottság önkormányzati érdekeltségi hozzájárulás 
megfizetésére irányuló melléklet szerinti 6/2012. (I. 17.) számú határozati javaslatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, véleménye. 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 
21/2012. (I. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy 9.539.000,- Ft közmő érdekeltségi 
hozzájárulásból a 2010. évben megfizetett 1.500.000,- Ft 
megfizetése után fennmaradó 7.859.000 Ft érdekeltségi 
hozzájárulásból 2012. január 31-ig 3.505.400 Ft-ot megfizet az 
Enyingi Víziközmő Társulat részére. A fennmaradó 4.353.600,- 
Ft hozzájárulás megfizetésérıl a pénzügyi lehetıségek 
függvényében dönt. 
 
Határidı: 2012. január 31. 
Felelıs: Dr. Pintér György polgármester 

 
 
Dr. Pintér György polgármester az AVE-Zöldfok Zrt-vel kapcsolatban ismerteti, hogy 2011. 
év végén törvényt fogadott el az Országgyőlés, melyben arról rendelkeznek, hogy nem lehet 
emelni a díjakat a 2011. évi szint fölé. Ez pozitív a lakosságnak. A hulladékgazdálkodásról 
szóló törvényben azonban benne hagyták, hogy amennyiben beterjeszti a szolgáltató a 
díjakat, és az önkormányzat nem fogadja el, az önkormányzatnak kell kifizetni a 
különbözetet. Ezt sajnos nem helyezték hatályon kívül. Ma tárgyalt a Zöldfok képviselıjével, 
és ez 8-9 millió Ft, amit nem tud Enying felvállalni. Ez beavatkozás az önkormányzat és a 
szolgáltató közötti jogviszonyba, az önkormányzatok pedig nem tudják, mit tegyenek. Ha 
marad ez a helyzet, a jogszabály alapján meg kell fizetni. Van azonban még egy lehetıség, 
amirıl a Zrt. divízióigazgatójával, Nagy János úrral is beszélt, mégpedig, hogy felveszi a 
kapcsolatot a konzorcium elnökével, Balázs Árpád úrral, Siófok polgármesterével, hogy egy 
évig ne kelljen konzorciumi lerakási díjat fizetni az AVE-nak, ez fedezné azt, ami az 
önkormányzatokat terhelné. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy a vízdíjak tekintetében is ez a szabály érvényesül. 
A december 31-i közlönyben jelent meg a jogszabály, mely szerint a 4,2%-os inflációval 
megemelt díjat szedhet be a lakosságtól a szolgáltató. A különbözet az önkormányzatot 
terheli. Amíg azonban a hulladékszállítási díj esetében a jogalkotás az önkormányzaté, addig 
a vízdíjra vonatkozóan a jogalkotás lehetıségét elvette a jogalkotó január 1-el, így nem 
tudunk módosítani egy végrehajthatatlan rendeletet. Kéri, hogy a lakosság a hirdetıt nézze, 
ne az elfogadott rendeletet. Egyeztetési tárgyalások folynak, komoly különbözet mutatkozik 
a vízdíjaknál, ami jelentıs önkormányzati többletkiadást eredményez. 
 
Dr. Pintér György polgármester nem látja, mennyire átgondoltak ezek a módosítások. 
December végén kihirdetni olyan jogszabályokat, melyek január 1-tıl hatályosak, ezzel a 
végrehajtást lehetetlenné teszik. Az államháztartási törvény olyan feladatokat ad, melyeket 
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lehetetlen a jelenlegi létszámmal megoldani. Rengeteg az önkormányzat plusz kiadás a 
jogalkotás következtében. Ha az önkormányzatot nem terhelné, megértené a jogalkotó 
díjstagnálási szándékát. Az Áht. pedig iszonyatos plusz munkát ró a hivatalra, minden 
pénzbe kerül, mikor amúgy is forráshiány van. 
 
 
3.5 Belsı ellenırzési jelentések 
3.5.1 Humánerıgazdálkodás 
 
Nyikos István PERB tag ismerteti a bizottság jelentés elfogadására irányuló melléklet 
szerinti 8/2012. (I. 17.) számú határozati javaslatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése. Kérdés 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 
22/2012. (I. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Polgármesteri Hivatal és az Egyesített 
Szociális Intézmény humán erıforrással való gazdálkodásának 
ellenırzésérıl készült belsı ellenırzési jelentést melléklet 
szerint elfogadja. 
 
Felkéri az intézményvezetıt az intézkedési terv elkészítésére. 
 
Határidı: 2012. február 25. 
Felelıs: Vargáné Kránicz Erzsébet ESZI mb. vezetı 

 
 
3.5.2 ESZI átfogó ellenırzés 
 
Nyikos István PERB tag ismerteti a bizottság jelentés elfogadására irányuló melléklet 
szerinti 9/2012. (I. 17.) számú határozati javaslatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés 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 
23/2012. (I. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a 2010. évi gazdálkodás átfogó ellenırzésérıl 
az Egyesített Szociális Intézménynél lefolytatott vizsgálatról 
készült belsı ellenırzési jelentést, valamint az intézményvezetı 
által elkészített intézkedési tervet melléklet szerint elfogadja. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Vargáné Kránicz Erzsébet ESZI mb. vezetı 
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3.5.3 Belsı kontrollok 
 
Nyikos István PERB tag ismerteti a bizottság jelentés elfogadására irányuló melléklet 
szerinti 10/2012. (I. 17.) számú határozati javaslatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése. Kérdés 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 
24/2012. (I. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az államháztartási belsı kontrollok 
mőködésének ellenırzésérıl készült belsı ellenırzési jelentést 
melléklet szerint elfogadja. 
 
Felkéri az intézményvezetıket az intézkedési terv elkészítésére. 
 
Határidı: 2012. február 25. 
Felelıs: Vargáné Kránicz Erzsébet ESZI mb. vezetı 

Frank Annamári HBFGÁI mb. vezetı 
Tolnai Zsuzsanna óvodavezetı 
Királyné Cs. Ilona bölcsıdevezetı 
Nemes Diána VGMHK vezetı 

 
 
Dr. Pintét György polgármester felkéri Vajda Balázs képviselıt, az OKS elnökét, hogy 
ismertesse a bizottság elıterjesztéseit. 
 
 
4.) Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elıterjesztései 
4.1 Vas G. Mőv. Ház és Könyvtár számítógép-használati és könyvtárhasználati 

szabályzatának módosítása 
 
Vajda Balázs OKS elnök ismerteti a bizottság szabályzat módosítás elfogadására irányuló 
melléklet szerinti 1/2012. (I. 18.) számú határozati javaslatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, kívánja-e az intézményvezetı kiegészíteni 
valamivel, illetve van-e valakinek 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 
25/2012. (I. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 
módosított számítógéphasználati és könyvtárhasználati 
szabályzatát a melléklet szerinti formában és tartalommal 
elfogadja. 
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Határidı:  azonnal 
Felelıs:  Dr. Pintér György polgármester  

 
 
4.2 Fiókkönyvtár megszüntetése a kabókai településrészen 
 
Vajda Balázs OKS elnök ismerteti a bizottság fiókkönyvtár megszüntetésére irányuló 
melléklet szerinti 2/2012. (I. 18.) számú határozati javaslatát. Kiegészítésként elmondja, hogy 
az intézményvezetı statisztikát tett a bizottság elé, ami azt támasztja alá, hogy nem érdemes 
fenntartani. A könyvek áttelepítése egyelıre nem történik meg, egyrészt nem megoldható, 
mert a fıkönyvtárban nincs hely, másrészt az orvosi rendelı miatt a főtés az épületben adott, 
a rágcsálómentesítést is meg lehet oldani, így a könyvek állaga nem romlik. Azzal javasolják 
megszüntetni, hogy amennyiben pályázat révén lehetıség nyílik rá, újból megnyitják. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés 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 
26/2012. (I. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy hozzájárul a Vas Gereben Mővelıdési Ház és 
Könyvtár kabókai településrészen mőködı fiókkönyvtárának 
megszüntetéséhez.  
 
Határidı:  azonnal 
Felelıs:  Dr. Pintér György polgármester  

 
 
4.3 A Hírmondó 2012. évi hirdetési díjai 
 
Vajda Balázs OKS elnök ismerteti a bizottság hirdetési díjak megállapítására irányuló 
melléklet szerinti 3/2012. (I. 18.) számú határozati javaslatát. Elmondja, hogy a díjak az ÁFA 
emeléssel változtak, a 27%-os ÁFA-val számolt díjak, illetve néhány forintos kerekítést 
tartalmaznak. Szó volt róla, hogy próbálják meg csökkenteni a kiadási költségeket, de 
tekintettel arra, hogy küszöbön van a szennyvízberuházás, meghagyták a terjedelmet, se a 
megjelenés gyakoriságát, se a tartalmat nem csökkentették, egyedül a képeket teszik máshol 
közzé a cikkírók. 
 
Dr. Pintér György polgármester 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 
27/2012. (I. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az Enyingi Hírmondóban megjelenı 
hirdetések díjai 2012. január 1. napjától a következık: 
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A/4 Díj Áfa (27%) Összesen 
1 oldal 20.000,- 5.400,- 25.400,- 

 
1/2 oldal 12.500,- 3.375,- 15.875,- 

 
1/4 oldal 8330,- 2.250,- 10.580,- 

 
1/8 oldal 5.000,- 1.350,- 6.350,- 

 
1/16 oldal 3.330,- 900,- 4.230,- 

 
 
Ezzel egyidejőleg a 324/2009. (IX. 30.) szám határozatát 
hatályon kívül helyezi. 
 
Határidı:  azonnal 
Felelıs:  Dr. Pintér György polgármester  

 
 
Dr. Pintér György polgármester felkéri Nyikos István képviselıt, a TFB elnökét, ismertesse a 
bizottság elıterjesztéseit. 
 
 
5.) Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elıterjesztései 
5.1 Márton Andrea kérelmének ismételt megvitatása 
 
Nyikos István TFB elnök köszöni a szót, és ismerteti a bizottság kérelem feltételes 
támogatására irányuló melléklet szerinti 1/2012. (I. 19.) számú határozati javaslatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. 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 
28/2012. (I. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Márton Andrea 8000 Székesfehérvár, Sziget  u. 
11. 8/22. szám alatti lakos, az 5649 és 5650 hrsz-ú, árok 
mővelési ingatlanok átadására vonatkozó kérelmét támogatja 
azzal, hogy a kérelmezı az 5524 hrsz-ú ingatlan 704 m2 
területére vonatkozó igényérıl lemond. Az átadásról szóló 
szerzıdés feltételeinek, különösen a vételár meghatározása 
érdekében az átadó önkormányzat egyeztetést kezdeményez a 
kérelmezıvel. 
 
Felelıs:  Dr. Pintér György 
Határidı:  folyamatos 
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5.2 Völgyi Istvánné vízbekötési kérelme 
 
Nyikos István TFB elnök ismerteti a bizottság kérelem anyagi helyzet miatti elutasítására 
irányuló melléklet szerinti 2/2012. (I. 19.) számú határozati javaslatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek 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 
29/2012. (I. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Völgyi Istvánné 8130 Enying, Lehel u. 6. szám 
alatti lakos kérelmét anyagi lehetıségeire tekintettel nem 
támogatja. 
 
Felelıs:  Dr. Pintér György 
Határidı:  2012. február 15. 

 
 
 
5.3 A Milenios Hungary Kft. sebességkorlátra figyelmeztetı berendezések 

karbantartására vonatkozó ajánlata 
 
Nyikos István TFB elnök ismerteti a bizottság felajánlott szolgáltatás igénybe nem vételére 
irányuló melléklet szerinti 5/2012. (I. 19.) számú határozati javaslatát. Elmondja, hogy a 
negyedévre vonatkozó árajánlat 27.000,- Ft+ÁFA, ami elég tetemes összeg. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése. Szerinte, ha félévente kell 
esetleg javítani valamelyik készüléket, még úgy is kifizetıdıbb. 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 
30/2012. (I. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Milenios Hungary Kft. sebességkorlátra 
figyelmeztetı berendezések karbantartására vonatkozó 
ajánlatát megköszönve, jelenleg azzal élni nem kíván. 
 
Felelıs:  Dr. Pintér György 
Határidı:  2012. február 15. 
 

 
5.4 Kossuth u. akácfák kivágása 
 
Nyikos István TFB elnök ismerteti a bizottság akácfák kivágására irányuló melléklet szerinti 
6/2012. (I. 19.) számú határozati javaslatát. 
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Mihályfi Gábor aljegyzı kiegészítésként elmondja, hogy ez egy klasszikus közigazgatási 
hatósági eljárás, mely telepítési kötelmet ír elı, azaz ugyanoda ugyanannyi fát fognak 
ültetni. 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy más jellegő fákat szeretnének ültetni, mert 
az akácok rendkívül munkaigényesek. Olyan fafajtát fognak választani, mely illeszkedik a 
településképhez. Idıvel a teljes akácsort cserélni szeretnék. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, 
véleménye. 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 
31/2012. (I. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Kossuth utcai gömbakácfasor belsı, járda 
felöli sorának - 48 db -, valamint a volt Erzsébet ligeti iskola 
elıtt található 3db fa kivágását kezdeményezi. 
Felkéri Eichinger József városgondnokság vezetıt, hogy a 
szükséges engedélyek beszerzése után, intézkedjék a fák 
kivágásáról. 
 
Felelıs:  Dr. Pintér György 
Határidı:  2012. február 15. 

 
 
5.5 KDOP-3.1.1./C-11 pályázat 
 
Nyikos István TFB elnök ismerteti a bizottság pályázati részvételre irányuló melléklet 
szerinti 8/2012. (I. 19.) számú határozati javaslatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester kiegészítésként elmondja, hogy a kastély melletti terület 
rendbetételérıl van szó, parkolók és játszótér kerülne kialakításra. A városközponton sokat 
lendítene ez a beruházás. 2-3 éve már benyújtotta a város ezt a pályázatot, és elıször 
nyertesnek hirdette ki a KDRFÜ, majd ezt követıen mégis visszasorolta a pályázatot. Most 
ígéret van rá, hogy megtesznek mindent, hogy nyertes legyen. Négy pályázó adta be 
pályázatát, a beadási határidıt meghosszabbították 2012. január 31-ig. Ha nem érkezik több 
pályázat, szerinte a keret elég is lenne erre a négy pályázatra. Kérdezi, van-e valakinek 
kérdése, véleménye. 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 32/2012. (I. 25.) számú 
határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a Közép-
dunántúli Operatív Program keretében meghirdetett KDOP-3.1.1/C-11 kódszámú, a 
„Kistelepüléseken a településkép javítása” tárgyú kiírt pályázaton részt kíván venni. A 
projekt az „Új közösségi színterek kialakítása és a településkép javítása Enyingen” 
címet kapta, amely a következı helyrajzi számokat érinti: 1475 hrsz., 1474/58  hrsz., 
1474/45 hrsz., 1486/5 hrsz.  
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A fejlesztési cél: a településközpont rehabilitációja Enyingen, a település közösségi célú 
megújítása érdekében.  
 
A fejlesztés megvalósulási helye: „Semmelweis utca, Szabadság tér, Hidroglóbusz 
vízmő-területe” 
 
A projekt forrásai: 

Forrás  Ft  % 
 I. saját forrás  8 619 724 

Ft 
11,98%  

 I/1. a támogatást igénylı hozzájárulása  8 619 724 
Ft 

11,98%  

 I/2. partnerek hozzájárulása - - 
 I/3. bankhitel - -  
I/4. egyéb saját forrást kiegészítı támogatás - - 
 II. egyéb támogatás: ... - -  
 III. a támogatási konstrukció keretében 
igényelt támogatás 

63 355 890 
Ft  

88,02%  

Összes elszámolható költség: 71 975 614 
Ft  

 100% 

Nem támogatható, vagy nem elszámolható 
költségek: 

- - 

Projekt összköltsége: 71 975 614 
Ft 

100% 

 
A Képviselı-testület a beruházáshoz rendelt saját forrás fedezetét a fejlesztésre 
elkülönített forrásból biztosítja, annak összegét Enying Város Önkormányzatának 2012. 
évi költségvetésében szerepelteti.  
 
Felelıs:   dr. Pintér György 
Határidı:  azonnal     

 
 
Dr. Pintét György polgármester – egyéb napirendi pont, hozzászólás, észrevétel nem lévén - 
a rendkívüli nyílt ülést 16.04 órakor bezárja. 
 
 
Enying, 2012. február 2. 
 
 
 
 
 
  Dr. Pintér György     Szörfi István 
      polgármester          jegyzı 
 
 
 
 
 
     Méreg János      Nyikos István 
        hitelesítı           hitelesítı  


