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Jelezte távolmaradását: Dr. Pintér György polgármester, 
 Nyikos István képviselı 
 
Méreg János alpolgármester köszönti a megjelenteket, a televízió nézıit és az ülést 15.05 
órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselık határozatképes számban megjelentek, 
létszámuk 7 fı, Dr. Pintér György polgármester és Nyikos István képviselı jelezte 
távolmaradását. A jegyzıkönyv hitelesítésére javasolja Varga Gyula és Viplak Tibor 
képviselıket. 
 
Viplak Tibor képviselı nem kíván hitelesítıként közremőködni. 
 
Méreg János alpolgármester a jegyzıkönyv hitelesítésére javasolja Dr. Lelkes Ákos 
képviselıt. Kéri, hogy aki a hitelesítık személyével egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal a jegyzıkönyv hitelesítıjeként Varga Gyula és Dr. 
Lelkes Ákos képviselıket elfogadta. 
 
Méreg János alpolgármester a jegyzıkönyv vezetésére felkéri Szemerei Szilviát. Elmondja, 
hogy a képviselık a napirendet megkapták, kéri, hogy akinek hozzáfőzni valója van, jelezze. 
Napirendet módosító javaslat nem lévén, kéri, hogy aki a napirenddel egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal a nyílt és zárt ülés napirendjét elfogadta. 
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N a p i r e n d: 
 
Nyílt ülés  
 

1. Polgármester, Alpolgármester elıterjesztései 
1.1 Városkörnyéki Koordinációs Bizottság fenntarthatóságának 

megfontolása 
1.2 Csereerdı telepítéshez szükséges facsemeték beszerzése 

 
 Elıadó: Dr. Pintér György 
  polgármester 

 
2. Jegyzı, Aljegyzı elıterjesztései 

2.1 Az Egyesített Szociális Intézmény és a Városi Bölcsıde intézményi 
térítési díjainak meghatározása 
/A Gazdasági Bizottság támogató döntése a bizottság jegyzıkönyvében 
olvasható./ 

2.2 Az egyes szociális ellátásokról szóló 14/2000. (IV. 19.) önkormányzati 
rendelet módosítása 

2.3 Enying Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának 
elfogadása 

2.4 Enying Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési tervének 
elfogadása 

2.5 A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása 
2.6 Az önkormányzat belsı ellenırzési feladatainak ellátására kötött 

szerzıdés módosítása 
 

  Elıadó: Mihályfi Gábor 
         aljegyzı 
 

3. Gazdasági Bizottság elıterjesztései 
3.1 Védınıi Szolgálat kérelme 
3.2 Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola kérelme 
3.3 2012. évi belsı ellenırzési terv módosítása 
3.4 Intézkedési tervek 
3.4.1 Szirombontogató Óvoda 
3.4.2 Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 
3.4.3 Egyesített Szociális Intézmény (8-3/2011.) 
3.4.4 Városi Bölcsıde 
3.4.5 Egyesített Szociális Intézmény (átfogó) 
3.4.6 Polgármesteri Hivatal 
3.4.7 Egyesített Szociális Intézmény (humán erıforrással való 

gazdálkodás) 
 

  Elıadó: Viplak Tibor 
          Gazdasági Bizottság elnöke 
 

4. Vegyes ügyek 
Javaslat frakció alakítás feltételeinek rendeletben való szerepeltetésére 

 
  Elıadó: Gebula Béla Ákos 
          képviselı 
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Zárt ülés  
 

1. Humán Bizottság elıterjesztése 
Átmeneti segély fellebbezés – Németh Zoltánné 

 
 Elıadó: Dr. Lelkes Ákos 
  Humán Bizottság elnöke 

 
1. Polgármester, Alpolgármester elıterjesztései 
1.1 Városkörnyéki Koordinációs Bizottság fenntarthatóságának megfontolása 
 
Méreg János alpolgármester ismerteti, hogy Dr. Cser-Palkovics András Székesfehérvár 
Polgármestere levélben jelezte, hogy a város anyagi helyzetére tekintettel az idei évben nem 
tudják biztosítani a rájuk esı 1.500.000,- Ft tagdíj befizetését, mely tagdíjjal szemben a többi 
tagtelepülés mindössze 100.000,- Ft-ot fizet tagdíjként. Idézi a Polgármester úr melléklet 
szerinti levelét, majd elmondja, hogy a Városkörnyéki Pénzügyi Alaptól 7 millió Ft 
kamatmentes, visszatérítendı kölcsönt kapott Enying Város Önkormányzata, melybıl tavaly 
2 millió Ft-ot már visszafizettünk, idén június 30-ig újra 2 millió Ft-ot kell visszafizetni, jövı 
év június 30-ig pedig 3 millió Ft-ot. Kérdezi, van-e valakinek véleménye, észrevétele. Kérdés, 
észrevétel nem lévén ismerteti a melléklet szerinti határozati javaslatot, és kéri, hogy aki a 
határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
69/2012. (III. 28.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja 
a Városkörnyéki Koordinációs Bizottság mőködésének 
megszüntetésére vonatkozó javaslatot azzal a feltétellel, hogy 
Enying Város Önkormányzata és a Városkörnyéki Koordinációs 
Bizottság között 2010. július 12. napján létrejött – a 
Székesfehérvári Városkörnyéki Pénzügyi Alapból 7.000.000,- Ft 
visszatérítendı kamatmentes kölcsön nyújtására vonatkozó - 
megállapodásban rögzített fizetési határidık változatlanul 
érvényben maradnak. 
 
Határidı:  azonnal 
Felelıs:  Dr. Pintér György polgármester 

 
 
1.2 Csereerdı telepítéshez szükséges facsemeték beszerzése 
 
Méreg János alpolgármester elmondja, hogy a szennyvíztisztító telep és a hozzá 
vezetı gerincvezeték miatt van erre szükség. Ismerteti, hogy az erdı mővelési ágú 
földrészletek termelésbıl történı kivonásának feltétele az igénybe vett erdıvel 
legalább azonos területő, azzal megegyezı, vagy attól magasabb természetességi állapotú 
csereerdısítés elvégzése. Az önkormányzat készíttetett egy tervet, és árajánlatot kértek az 
alapanyagokra. Kettı ajánlattevı értékelhetı ajánlatot adott, egy pedig nem adott ajánlatot. 
Az ajánlatok alapján mérlegelendı, milyen fából legyen a csereerdı, akácos vagy elegyes? A 
szakmai szempontok szerint az elegyes erdı a megfelelı választás, ugyanis különbözı 
típusú, eltérı tulajdonságokkal rendelkezı fafajok jelenléte csökkentheti az erdıt fenyegetı 
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kockázatot. Az egyetlen fajból telepített erdık gyakran kevésbé ellenállóak a viharokkal és az 
ezeket követı rovarkárral szemben, mint az elegyes erdık. Érdemes figyelembe venni, hogy 
a fatolvajok is az akácot részesíti elınyben, így a leendı erdıt fokozott kockázatnak tennénk 
ki. Telepítés során érdemes a nagyobb, magasabb csemetéket vásárolni, mivel ezeknek 
nagyobb az eredési esélyük, illetve elıbb kialakítható a zárt, egyöntető állomány. Ezért a 
kettı határozati javaslat közül javasolja azt elfogadni, amely szerint elegyes hazai nyaras 
erdı kerülne telepítésre. Ismerteti a 6.2.1. számú, melléklet szerinti határozati javaslatot. 
Elmondja, hogy a választásnál a cég elhelyezkedése is fontos, mert az árajánlatok telephelyi 
árakra vonatkoznak. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı elmondja, hogy erdırıl, nem pedig díszfa cserjékrıl van szó. 
Azért nem enyingi vállalkozók adtak árajánlatot, mert nem tudnak ilyen fákra adni, az 
Alsótekeresi Faiskola sem foglalkozik ilyen cserjékkel. 
 
Varga Gyula képviselı kérdezi, hogy ki végzi majd a telepítést és mikor. 
 
Eichinger József városgondnok elmondja, hogy ıszi, októberi telepítéssel a 
városgondnokság végzi majd a telepítést. 
 
Méreg János alpolgármester kéri, hogy aki a 6.2.1. számú, melléklet szerinti határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
70/2012. (III. 28.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy „Enying Város szennyvízcsatornázása és 
szennyvíztisztítása” címő KEOP-1.2.0/B/10-2010-0006 
projekthez kapcsolódó Enying, külterület 047/24 b hrsz-ú 
ingatlanon történı fásítást az ETIR Bt által készített kiviteli terv 
2. változata szerint tervezett célállománnyal kívánja 
megvalósítani. 
 
A szükséges szaporító anyagot Moha’97 Erdıgazdálkodási Bt-
tıl  (8051 Sárkeresztes, József A. u. 24.) rendeli meg az alábbi 
feltételekkel: 
(elegyes hazai nyaras)  
szürkenyár 1/0 40/60 cm 4300 db 18 Ft/db; összesen  77 400,- 
Ft + 27 % Áfa 
kocsányos tölgy 2/0 40/60 cm 1850 db 18 Ft/db; összesen 
33 300 Ft + 27 % Áfa 
Mindösszesen 110 700,- Ft + 27 % Áfa 
 
Felelıs:  Dr. Pintér György 
Határidı:  folyamatos 

 
Gebula Béla Ákos képviselı kérdezi, hogy forrásmegjelölés kell-e a beszerzéshez. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy a költségvetésben szerepel. 
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Viplak Tibor képviselı szerint a pályázatban is szerepel. 
 
Méreg János alpolgármester átadja a szót Mihályfi Gábor aljegyzınek, kéri, hogy ismertesse 
elıterjesztéseit. 
 
 
2. Jegyzı, Aljegyzı elıterjesztései 
2.1 Az Egyesített Szociális Intézmény és a Városi Bölcsıde intézményi térítési díjainak 

meghatározása 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı köszöni a szót és elmondja, hogy kettı díjrendelet-tervezetet 
készített, melyeket április 1-ig kell a fenntartónak megalkotnia. A Gazdasági Bizottság ülésén 
részletesen tájékoztatta a jelenlévıket, és alapos vita után a bizottság javasolja elfogadni a 
tervezeteket. Nem kívánja kiegészíteni az ott elhangzottakat. Elmondja, hogy mindkettı 
rendelet megalkotásához minısített többség kell. 
 
Méreg János alpolgármester kérdezi, kíván-e valaki hozzászólni, van-e valakinek véleménye 
a rendelettervezetekkel kapcsolatban. Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy aki az ESZI 
térítési díj rendelet elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
 

A Képviselı-testület 7 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 10/2012. (III. 30.) önkormányzati rendeletet alkotja. 

 
 
Méreg János alpolgármester kéri, hogy aki a Városi Bölcsıde térítési díj rendelet 
elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
 

A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal a Városi Bölcsıdében 
alkalmazandó intézményi térítési díjakról jelen jegyzıkönyv mellékletét képezı 
11/2012. (III. 30.) önkormányzati rendeletet alkotja. 

 
 
 
2.2 Az egyes szociális ellátásokról szóló 14/2000. (IV. 19.) önkormányzati rendelet 

módosítása 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy a módosításnak technikai oka van, módosítottak 
egy elnevezést egy ellátási formában, ezt cserélni kell az önkormányzat rendeletben. A 
lakásfenntartási támogatás kikerült a Képviselı-testület hatáskörébıl, jegyzıi hatáskörbe 
került át, ezért az erre vonatkozó rendelkezéseket a testületnek hatályon kívül kell helyezni. 
A tervezet elfogadásához minısített többség szükséges. 
 
Méreg János alpolgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés, 
észrevétel nem lévén kéri, hogy aki a rendelettervezettel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
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A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az egyes szociális ellátásokról 
szóló 14/2000. (IV. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról jelen 
jegyzıkönyv mellékletét képezı 12/2012. (III. 30.) önkormányzati rendeletet alkotja. 

 
 
2.3 Enying Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának elfogadása 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı ismerteti, hogy 2011-ben új közbeszerzési törvényt fogadott el az 
Országgyőlés, melynek megfelelıen módosítani kell a közbeszerzési szabályzatot. Jelentıs 
változás történt, a törvény inkább keretszabály jellegő, és végrehajtási rendeletek útján lesz 
majd végrehajtható. Ami jelentıs változás, hogy a bíráló bizottságban nem lehet döntéshozó 
testület tagja, csak megfelelı szakértelemmel rendelkezı szakember. Kéri elfogadni az új 
szabályzatot, melyet az elfogadását követıen induló eljárásokban kell alkalmazni. 
 
Méreg János alpolgármester kérdezi, van-e valakinek észrevétele, kíván-e valaki 
hozzászólni. Kérdés, hozzászólás nem lévén ismerteti a szabályzat elfogadására irányuló 
melléklet szerinti határozati javaslatot, és kéri, hogy aki a közbeszerzési szabályzat 
elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
71/2012. (III. 28.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy – a határozat mellékletét képezı – Enying 
Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzatát elfogadja. 
 
Határidı:  folyamatos 
Felelıs:  Dr. Pintér György polgármester 

 
 
 
2.4 Enying Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési tervének elfogadása 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy március 31-ig kell elkészíteni az éves közbeszerzési 
tervet, mely év közben módosítható. Egy közbeszerzést terveztek, a szennyvízberuházás 
építési, kiviteli eljárást. Ha szükséges, év közben elkészítik a terv módosítását. 
 
Méreg János alpolgármester kérdezi, van-e valakinek hozzászólása, észrevétele. Kérdés, 
észrevétel nem lévén ismerteti a terv elfogadására irányuló határozati javaslatot. Kéri, hogy 
aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
72/2012. (III. 28.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy – e határozat mellékletét képezı – Enying 
Város Önkormányzatának 2012. évi összesített közbeszerzési 
tervét jóváhagyja. 
 



7/16 

Felhatalmazza a polgármestert az év közbeni szükséges 
módosítások átvezetésére. 
 
Határidı:  folyamatos 
Felelıs:  Dr. Pintér György polgármester 

 
 
2.5 A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy a testület rendkívüli ülésen fogadta el, hogy 
szennyvízprojekt projektmenedzseri feladatait ellátó EUROUT Kft. a Kossuth u. 29. helyett a 
Vas G. u. 3. szám alatt kapjon helyet, ezért a Kossuth u. 29. önkormányzati kezelésbıl 
visszakerülne a Polgármesteri Hivatal kezelésébe, ezt kell átvezetni az alapító okiratban. 
 
Méreg János alpolgármester kérdezi, kíván-e valaki hozzászólni, van-e valakinek észrevétele 
ezzel kapcsolatban. Kérdés, észrevétel nem lévén, kéri, hogy aki az alapító okirat 
módosításával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
73/2012. (III. 28.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Polgármesteri Hivatal 73/2002. (IV. 24.) 
számú határozattal elfogadott alapító okiratát 2012. április 15-i 
hatállyal az alábbiak szerint módosítja:  
 
- Az alapító okirat 3. pontja az alábbi szöveggel egészül ki: 
 
„8130 Enying, Kossuth utca 29.” 
 
- Az alapító okirat 1. melléklete az alábbi szöveggel egészül ki: 
 

„4.  1329 önkormányzati 
tulajdon 

Enying, Kossuth u. 29. 
(volt Tourinform épülete) 

72” 

 
A Képviselı-testület felkéri a polgármestert az alapító okirat 
egységes szerkezetbe foglalására, valamint a módosítás, 
továbbá az egységes szerkezető alapító okirat Magyar 
Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére történı 
megküldésére. 
 
A Polgármesteri Hivatal 165/2007. (IV.25.) számú határozattal 
elfogadott ügyrend 3. pontja az alábbi szöveggel egészül ki: 
„8130 Enying, Kossuth utca 29.” 
 
Határidı:  azonnal 
Felelıs:  Dr. Pintér György polgármester 
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2.6 Az önkormányzat belsı ellenırzési feladatainak ellátására kötött szerzıdés 
módosítása 

 
Mihályfi Gábor aljegyzı ismerteti, hogy a szerzıdés módosításának elfogadásával havonta 
4.500,- Ft-ot spórol az önkormányzat. A módosítás közös megegyezéssel történne, sıt, maga 
a belsı ellenır kérte a módosítást. 
 
Méreg János alpolgármester kérdezi, kíván-e valaki hozzászólni, van-e valakinek kérdése. 
Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
74/2012. (III. 28.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a 6/2012. (I. 25.) számú határozatában szereplı 
a „215.000,- Ft + ÁFA/hó” szövegrész helyébe a „bruttó 
268.750,- Ft/hó” szöveg lép. 
 
Határidı:  azonnal 
Felelıs:  Dr. Pintér György polgármester 

 
 
Méreg János alpolgármester átadja a szót Viplak Tibor képviselınek, a Gazdasági Bizottság 
elnökének, és kéri, hogy ismertesse a bizottság elıterjesztéseit. 
 
 
3. Gazdasági Bizottság elıterjesztése 
3.1 Védınıi Szolgálat kérelme 
 
Viplak Tibor GB elnök ismerteti, hogy a védınık audiométer szett vásárlására kértek 
engedélyt. A hallásvizsgálat nagyon fontos a kiskorú gyermekeknél, a meglévı készülékük 
azonban elromlott. A Gazdasági Bizottság egyhangú igennel javasolja engedélyezni a 
beszerzést. Ismerteti a bizottság melléklet szerinti 13/2012. (III. 19.) számú határozatát. 
 
Méreg János alpolgármester – kérdés, észrevétel nem lévén - kéri, hogy aki a határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
75/2012. (III. 28.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a védınıi szolgálat – védınıi audiométer 
szett vásárlására vonatkozó – kérelmét támogatja, és a készülék 
megvásárlásra 330.200,- Ft összeget biztosít a mőködési hitel 
terhére. 
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Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az elıirányzat-
módosítást az önkormányzati elıirányzat-nyilvántartásban 
vezesse át, továbbá a költségvetési rendelet módosításakor az 
elıirányzat-módosítást a költségvetési rendeletben 
szerepeltesse.  
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Dr. Pintér György polgármester 

 
 
3.2 Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola kérelme 
 
Viplak Tibor GB elnök ismerteti az elızményeket, mely szerint tavaly a túlórák tekintetében 
6.900 eFt volt elıirányozva, mely elıirányzat késıbb 800 eFt-ra csökkent. 6.800 eFt volt a 
végsı kifizetés. Az idei költségvetésben 6.300 eFt-ot terjesztettek elı. A tavaly ki nem fizetett 
túlórákra 2.040 eFt-ot kért az intézmény igazgatója pótelıirányzatként. Heves vitákat váltott 
ki a kérelem, mindenki emlékszik rá, tavaly mekkora hőhót csaptak ezért. A Gazdasági 
Bizottság egyhangúlag támogatta az intézményvezetı kérelmét. Kérdése, hogy tavaly miért 
nem kapta meg az intézmény ezt? Ha most ezt megszavazza a testület, akkor a kettıs mércét 
miért alkalmazza? 
 
Gebula Béla Ákos képviselı elmondja, hogy a Gazdasági Bizottság korábban határozatban 
döntött a túlórák kifizetésérıl, jár is azoknak, akik a munkát elvégezték. Kérdezi, hogy miért 
nem került bele a költségvetési rendeletbe. Ez jelentıs mulasztása annak, akinek a 
költségvetés összeállítása a feladata. Képviselı-testületi döntés is volt róla. 
 
Szörfi István jegyzı a HBFGÁI tavalyi költségvetésérıl azért nem beszél, mert nincs itt a 
volt intézményvezetı, és nem tud reagálni így arról, milyen megállapodások voltak az 
intézményvezetıvel, hogy mi kerüljön bele és mi nem. Szerinte a kettıs mérce kifejezés 
alkalmazása nem szerencsés, bár az egyik párt elıszeretettel használja, és megítélése szerint 
leginkább az a párt alkalmaz kettıs mércét az emberekkel szemben, amelyik a legjobban 
tiltakozik ellene. Egyenlı elbírálást és egyenlı mércét kér minden intézményvezetı részére. 
Ha valamelyik intézményvezetı a jövıben úgy vállal kötelezettséget több millió Ft 
kifizetésére, hogy az nincs benne a költségvetési rendeletben, valamint nincs rá testületi 
felhatalmazása, akkor a Képviselı-testület a jövıben se indítson ellene fegyelmi eljárást, sıt 
azt se mondja, hogy ejnye-ejnye! 
 
Viplak Tibor GB elnök kérdezi, hogy ki van-e már fizetve a túlóra. 
 
Závodni Lászlóné pü. vezetı felhívja rá a figyelmet, hogy elıirányzatról beszélnek, fizetni 
csak a kifizetés engedélyezésérıl szóló képviselı-testületi döntést követıen lehet. 
 
Viplak Tibor GB elnök ismerteti a bizottság melléklet szerinti 14/2012. (III. 19.) számú 
határozatát. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı kérdezi, hogy amirıl januárban már volt gazdasági bizottsági 
döntés, majd testületi döntés, miért most teszik bele a költségvetésbe. 
 
Szörfi István jegyzı kérdezi, hogy a 2011-es vagy a 2012-es költségvetésrıl beszélnek-e. 
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Gebula Béla Ákos képviselı a 2012-es költségvetısrıl beszél, szerinte idén januárban 
születtek ilyen tárgyú döntések. 
 
Szörfi István jegyzı szerint egy nappal az ülés elıtt jött a kérelem. 
 
Viplak Tibor képviselı szerint a januári testületi ülésen született errıl döntés, utána úgy 
emlékszik, a február 27-i ülésen kérdezte, hogy berakták-e a költségvetésbe, azt mondták, 
még nem, és utána érkezett a kérelem. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı szerint ennek függvényében el kell fogadni, hogy 
megkaphassák a járandóságot, ami mögötte volt, az elfogadhatatlan összességében. 
 
Závodni Lászlóné pü. vezetı elmondja, hogy jelen pillanatban az intézmény túlórakerete ¾ 
évre biztosított. Az intézményvezetı fordulhatott volna ide, hogy hiányzik az elıirányzat. 
Jelen pillanatban a túlóra kerete ¾ évig biztosítja a kifizetéseket. Kérik, hogy a 2011. évi 
áthúzódóval kerüljön betervezésre az elıirányzat. 2012. év végéig még az is megtörténhet, 
hogy nem használja fel. 
 
Méreg János alpolgármester a vitát lezárja. 
 
Szörfi István jegyzı kérdezi, hogy ez ügyrendi javaslat volt-e. 
 
Méreg János alpolgármester ügyrendi javaslata, hogy a vitát zárják le. Kéri, hogy aki a vita 
lezárásával egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a vitát lezárta. 
 
Méreg János alpolgármester kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
76/2012. (III. 28.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és 
Általános Iskola részére 2.040.000,- Ft + járulékai személyi 
kiadás pótelıirányzatot biztosít a mőködési hitel terhére. 
 
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az elıirányzat-módosítást 
az önkormányzati elıirányzat-nyilvántartásban vezesse át, továbbá 
a költségvetési rendelet módosításakor az elıirányzat-módosítást a 
költségvetési rendeletben szerepeltesse.  
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Dr. Pintér György polgármester  
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3.3 2012. évi belsı ellenırzési terv módosítása 
 
Viplak Tibor GB elnök ismerteti a bizottság 2012. évi belsı ellenırzési terv módosítására 
irányuló, melléklet szerinti 15/2012. (III. 19.) számú határozati javaslatát. 
 
Méreg János alpolgármester kérdezi, kíván-e valaki hozzászólni, van-e valakinek 
észrevétele. Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
77/2012. (III. 28.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Enying Város Önkormányzatának 2012. évi 
Éves Ellenırzési Tervének 1. számú módosítását – a határozat 
mellékletét képezı formában és tartalommal – jóváhagyja. 
 
Határidı: a tervben foglaltak szerint 
Felelıs: a tervben foglaltak szerint 

 
3.4 Intézkedési tervek 
3.4.1 Szirombontogató Óvoda 
 
Viplak Tibor GB elnök ismerteti a bizottság Szirombontogató Óvoda intézkedési tervének 
elfogadására irányuló, melléklet szerinti, 16/2012. (III. 19.) számú határozatát. 
 
Méreg János alpolgármester kérdezi, kíván-e valaki hozzászólni. Kérdés, észrevétel nem 
lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
78/2012. (III. 28.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Szirombontogató Óvoda 44/1/2012. számú 
belsı ellenırzési jelentéshez kapcsolódó – a határozat 
mellékletét képezı – intézkedési tervet elfogadja.    
 
Határidı: a tervben foglaltak szerint 
Felelıs: a tervben foglaltak szerint 

 
 
3.4.2 Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 
 
Viplak Tibor GB elnök ismerteti a bizottság HBFGÁI intézkedési tervének elfogadására 
irányuló, melléklet szerinti, 17/2012. (III. 19.) számú határozatát. 
 
Méreg János alpolgármester kérdezi, kíván-e valaki hozzászólni. Kérdés, észrevétel nem 
lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
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A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
79/2012. (III. 28.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és 
Általános Iskola 8-3/2011. számú belsı ellenırzési jelentéshez 
kapcsolódó – a határozat mellékletét képezı – intézkedési 
tervet elfogadja.   
 
Határidı: a tervben foglaltak szerint 
Felelıs: a tervben foglaltak szerint 

 
 
3.4.3 Egyesített Szociális Intézmény (8-3/2011.) 
 
Viplak Tibor GB elnök ismerteti a bizottság ESZI 8-3/2011. számú belsı ellenırzési 
jelentésre készített intézkedési tervének elfogadására irányuló, melléklet szerinti, 18/2012. 
(III. 19.) számú határozatát. 
 
Méreg János alpolgármester kérdezi, kíván-e valaki hozzászólni. Kérdés, észrevétel nem 
lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
80/2012. (III. 28.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az Egyesített Szociális Intézmény 8-3/2011. 
számú belsı ellenırzési jelentéshez kapcsolódó – a határozat 
mellékletét képezı – intézkedési tervet elfogadja. 
 
Határidı: a tervben foglaltak szerint 
Felelıs: a tervben foglaltak szerint 

 
3.4.4 Városi Bölcsıde 
 
Viplak Tibor GB elnök ismerteti a bizottság Városi Bölcsıde intézkedési tervének 
elfogadására irányuló, melléklet szerinti, 19/2012. (III. 19.) számú határozatát. 
 
Méreg János alpolgármester kérdezi, kíván-e valaki hozzászólni. Kérdés, észrevétel nem 
lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
81/2012. (III. 28.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Városi Bölcsıde 44/1/2012. számú belsı 
ellenırzési jelentéshez kapcsolódó – a határozat mellékletét 
képezı – intézkedési tervet elfogadja. 
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Határidı: a tervben foglaltak szerint 
Felelıs: a tervben foglaltak szerint 

 
 
3.4.5 Egyesített Szociális Intézmény (átfogó) 
 
Viplak Tibor GB elnök ismerteti a bizottság ESZI átfogó vizsgálatról szóló belsı ellenırzési 
jelentésre készített intézkedési tervének elfogadására irányuló, melléklet szerinti, 20/2012. 
(III. 19.) számú határozatát. 
 
Méreg János alpolgármester kérdezi, kíván-e valaki hozzászólni. Kérdés, észrevétel nem 
lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
82/2012. (III. 28.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az Egyesített Szociális Intézmény átfogó belsı 
ellenırzési jelentéshez kapcsolódó – a határozat mellékletét 
képezı – intézkedési tervet elfogadja. 
 
Határidı: a tervben foglaltak szerint 
Felelıs: a tervben foglaltak szerint 

 
 
3.4.6 Polgármesteri Hivatal 
 
Viplak Tibor GB elnök ismerteti a bizottság Polg. Hiv. intézkedési tervének elfogadására 
irányuló, melléklet szerinti, 21/2012. (III. 19.) számú határozatát. 
 
Méreg János alpolgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés, 
észrevétel nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
83/2012. (III. 28.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Polgármesteri Hivatal 01/5354-1/2011. 
számú, a humán erıforrással való gazdálkodás ellenırzési 
jelentéshez kapcsolódó – a határozat mellékletét képezı – 
intézkedési tervet elfogadja.  
 
Határidı: a tervben foglaltak szerint 
Felelıs: a tervben foglaltak szerint 
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3.4.7 Egyesített Szociális Intézmény (humán erıforrással való gazdálkodás) 
 
Viplak Tibor GB elnök ismerteti a bizottság ESZI humán erıforrással való gazdálkodásról 
szóló belsı ellenırzési jelentésre készített intézkedési tervének elfogadására irányuló, 
melléklet szerinti, 22/2012. (III. 19.) számú határozatát. 
 
Méreg János alpolgármester kérdezi, kíván-e valaki hozzászólni. Kérdés, észrevétel nem 
lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
84/2012. (III. 28.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az Egyesített Szociális Intézmény humán 
erıforrással való gazdálkodás ellenırzési jelentéshez 
kapcsolódó – a határozat mellékletét képezı – intézkedési 
tervet elfogadja.  
 
Határidı: a tervben foglaltak szerint 
Felelıs: a tervben foglaltak szerint 

 
Méreg János alpolgármester átadja a szót Gebula Béla Ákos képviselınek, és kéri, hogy 
ismertesse elıterjesztését. 
 
 
4. Vegyes ügyek 
 Javaslat frakció alakítás feltételeinek rendeletben való szerepeltetésére 
 
Gebula Béla Ákos képviselı januárban jelentette be frakció megalakulását, melyhez 
azonban biztosítani kell az SZMSZ-ben a hátteret. A rendelettervezet Jegyzı úrral, Aljegyzı 
úrral egyeztetésre került, kéri a Képviselı-testületet, hogy fogadja el azt. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı ismerteti, hogy a Képviselı-testület az SZMSZ-ben 
meghatározhatja a frakcióalakítás feltételeit. Egy kitétel van, nem lehet magasabb szintő 
jogszabállyal ellentétes. Elmondja továbbá, hogy az Alkotmánybíróság többször foglalkozott 
ezzel a kérdéssel, és sem az Alaptörvény, sem az Ötv., sem más törvény nem ismeri az 
önkormányzatnál a frakció alapítás szabályait, ezért dönthet a Képviselı-testület saját maga 
errıl. Az Alkotmánybíróság és a BM útmutató azt hangsúlyozza, hogy ahol létrehoznak 
frakciót, az nem szerve a Képviselı-testületnek, nem lát el önkormányzati feladatot, és 
hatáskör sem ruházható át rá. A frakció nem önkormányzati szerv. Az SZMSZ-módosítás 
tervezete puha részletszabályokat tartalmaz, mint pl. hogy a képviselıcsoport tagjai sorából 
vezetıt választhat. A januári bejelentésnek joghatása nincs, a tervezet elfogadását követı 15 
napon belül kell bejelenteni a Polgármesternek, és onnantól gyakorolhatóak majd a frakcióra 
vonatkozó szabályok. A bejelentésre, illetve a határidıkre vonatkozó részletszabályok 
vannak a tervezetben. 
 
Méreg János alpolgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı a szabályokról szeretne hallani néhány szót. 
 



15/16 

Mihályfi Gábor aljegyzı ismerteti, hogy a tervezet elfogadásával a Képviselı-testület 
megengedi, hogy a képviselık frakcióba tömörüljenek, a képviselıcsoport alakításához és 
mőködéséhez 2 fı szükséges. A képviselı bármikor kiléphet a frakcióból. A bejelentési 
kötelezettség a megalakulást követıen 15 napon belül történik írásban azzal, hogy a 
képviselıcsoport nevét, a megválasztott vezetıt, ha választanak helyettest, az ı nevét, illetve 
a képviselıcsoport tagjainak a névsorát kell bejelenteni. A frakciót a frakcióvezetı képviseli a 
Képviselı-testület elıtt, ha akadályoztatva van, ha választanak helyettest, ı, ha nem, akkor 
egy kijelölt frakciótag. Ha valamelyik képviselı kilép a frakcióból 5 napja van, hogy 
bejelentse a kilépést. Ha a tagok száma 2 alá csökken, megszőnik a frakció. A mőködés 
szabályait önállóan határozza meg a képviselıcsoport. A bizottsági elnökökkel, alelnökökkel 
együtt 5 perces felszólalást biztosít a frakcióvezetınek a Képviselı-testület, a többi képviselı 
3 perces hozzászólásával szemben. Az ülést levezetınek egy alkalommal szünetet kell 
elrendelnie, ha a bizottsági elnök, alelnök, frakcióvezetı tanácskozási szünetet kér. A jogok 
és kötelezettségek az Ötv-bıl levezethetıek. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı elmondja, hogy a változások mibenlétét olvashatták a 
honlapon.  Annyira puhák ezek a szabályok, hogy semmilyen követelményt nem 
tartalmaznak, ez csupán az önkifejezıdés lehetısége a Képviselı-testületen belül. Ennek 
bevett gyakorlata van országos szinten. Szerinte ez elfogadható mindenki számára. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı véleménye szerint elfogadhatóak a szabályok. Az önkormányzat 
munkájában kettı pontban jelent változást: a szünetkérés lehetıségében, illetve a 
hozzászólás lehetısége megnyúlik. 
 
Varga Gyula képviselı nem érzi ennyire könnyednek ezeket a szabályokat, ugyanis egy 
politikai irányzat terjeszkedésérıl van szó. Nem látja tisztán, hogy az önkormányzati 
tevékenységgel hogyan függ ez össze. Véleménye szerint egyenként meg kellene kérdezni, 
mit gondolnak errıl. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı egyetért, valóban errıl van szó, és mindenkit szeretettel várnak, 
aki a csoport által képviselt elvekkel egyetért. A képviselıcsoportnak célja és feladata, hogy 
maga köré győjtse ezeket az embereket. Az SZMSZ módosításával teremtenek lehetıséget 
arra, hogy frakció alakulhasson most vagy akár 5 év múlva. Azt gondolja, hogy alkotmányos 
joga az embereknek, hogy testületen belül csoportot hozzanak létre. Ez külön díjazással nem 
jár. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy nem is járhat díjazással, tekintettel arra, hogy a 
képviselıcsoport nem az önkormányzat szerve. Az Alkotmánybíróság nem azt mondta ki, 
hogy bármilyen jogtól megfosztaná a képviselıket, csak annyit mondott, hogy nem 
önkormányzati szerv. Általában a megyei jogú városoknál alakult ki ennek a hagyománya 
magasabb számú képviselıvel. Kisebb településeken nincs hagyománya a 
képviselıcsoportnak. Az utóbbi idıben van csak példa rá. 
 
Viplak Tibor képviselı elmondja, hogy a képviselıcsoport teljesen nyitott, mindenkit 
szeretettel várnak a Képviselı-testületbıl, szeretettel várják a hasonló gondolkozású 
embereket. A kisvárosokban is egyre jobban elterjedt a képviselıcsoport-alakítás. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı véleménye szerint nincs akadálya, hogy a 9 fıs testületbıl 3 fı 
ideológiai alapon frakciót alakítson. A Fidesz frakció áll legközelebb a jelenlegi politikai 
hatalomhoz, így lehetıség nyílik, hogy a frakció tagjai Enying javára fordítsák politikai 
befolyásukat. Kéri, hogy valóban így is történjen. 
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Gebula Béla Ákos képviselı szerint ez eddig is így történt. Kb. több mint 30 településen van 
már hagyománya a képviselıcsoport-alakításnak a megyében. Minél többen vannak, annál 
nagyobb hatást tudnak gyakorolni a fölöttük lévı szervekre. 
 
Méreg János alpolgármester – egyéb hozzászólás nem lévén – kéri, hogy aki a 
rendelettervezet elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 

A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 
Enying Város Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról 
szóló 11/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról jelen 
jegyzıkönyv mellékletét képezı 13/2012. (III. 30.) önkormányzati rendeletet alkotja. 

 
 
Méreg János alpolgármester – egyéb napirendi pont, kérdés, észrevétel nem lévén - 
megköszöni a részvételt és a nyílt ülést 15.50 órakor bezárja. 
 
 
Enying, 2012. április 6. 
 
 
 
 
 
    Méreg János      Szörfi István 
  alpolgármester           jegyzı 
 
 
 
 
 
      Varga Gyula             Dr. Lelkes Ákos 
         hitelesítı         hitelesítı 
     


