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Méreg János alpolgármester köszönti a képviselıket, a megjelent vendégeket, a televízió 
nézıit és az ülést 16.32 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselık határozatképes 
számban megjelentek, létszámuk 6 fı. A jegyzıkönyv hitelesítésére javasolja Vajda Balázs és 
Dr. Lelkes Ákos képviselıket. Kéri, hogy aki a hitelesítık személyével egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal a jegyzıkönyv hitelesítıjeként Vajda Balázs és Dr. 
Lelkes Ákos képviselıket elfogadta. 
 
Méreg János alpolgármester a jegyzıkönyv vezetésére felkéri Szemerei Szilviát. Elmondja, 
hogy a napirend eredetileg egyetlen pontot tartalmazott, azonban módosítást javasol. 
Javasolja napirendre venni a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár végrehajtási határidı 
módosítására irányuló kérelmét. Kéri, hogy aki a kérelem napirendre való felvételével 
egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 
végrehajtási határidı módosítására irányuló kérelmét 2. napirendi pontként való napirendre vételét 
elfogadta. 
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Méreg János alpolgármester javasolja napirendre venni a Vas Gereben Mővelıdési Ház és 
Könyvtár TÁMOP pályázatát. Kéri, hogy aki az elıterjesztés napirendre való felvételével 
egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 
TÁMOP pályázat elıterjesztést 3. napirendi pontként napirendjére felvette. 
 
Méreg János alpolgármester javasolja zárt ülés napirendjére felvenni a kitüntetés 
adományozására irányuló elıterjesztést. Kéri, hogy aki az elıterjesztés napirendre való 
felvételével egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal a kitüntetés adományozására irányuló elıterjesztést 
zárt ülés 1. napirendi pontjaként napirendjére felvette. 
 
Méreg János alpolgármester javasolja zárt ülés napirendjére felvenni a védınıi körzettel 
kapcsolatos elıterjesztést. Kéri, hogy aki az elıterjesztés napirendre való felvételével 
egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal a védınıi körzettel kapcsolatos elıterjesztést zárt 
ülés 2. napirendi pontjaként napirendjére felvette. 
 
Méreg János alpolgármester – egyéb napirendet módosító javaslat nem lévén – kéri, hogy 
aki a fentiek szerint módosított napirenddel 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. ÖNHIKI benyújtása 
 

 Elıadó: Méreg János 
       alpolgármester 

 
2. Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár végrehajtási határidı 

módosítására irányuló kérelme 
 

 Elıadó: Méreg János 
       alpolgármester 

 
3. Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár TÁMOP pályázat 

 
 Elıadó: Méreg János 
       alpolgármester 
 
 
Zárt ülés  
 

1. Kitüntetési javaslat 
 

 Elıadó: Méreg János 
  alpolgármester 
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2. Védınıi körzet 

 
 Elıadó: Méreg János 
  alpolgármester 

 
 
1. ÖNHIKI benyújtása 
 
Méreg János alpolgármester ismerteti az ÖNHIKI benyújtására irányuló melléklet szerinti 
határozati javaslatot. 
 
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı elmondja, hogy elírás történt a határozati javaslatban, a 
II. a) pontban az évszámot javasolja 2012-re kijavítani. 
 
Méreg János alpolgármester kéri, hogy aki a javasolt módosítással egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
87/2012. (IV. 11.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 
ÖNHIKI benyújtására irányuló elıterjesztés II. a) pontjában az 
évszám 2012-re történı kijavítására irányuló módosító 
javaslatot elfogadta. 

 
 
Méreg János alpolgármester 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 
88/2012. (IV. 11.) számú határozata: 
Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı 
önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény 
benyújtásáról 
 

1. Enying Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Magyarország 2012. évi központi 
költségvetésérıl szóló 2011. évi CLXXXVIII. Törvény 6. 
számú melléklet 2. pontja alapján (továbbiakban 6. számú 
melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül 
hátrányos helyzetben lévı önkormányzatok támogatására. 
 

2. A képviselı-testület az önhibájukon kívül hátrányos 
helyzetben lévı önkormányzatok 2012. évi támogatásának 
igényléséhez a fenti törvény alapján a következı 
nyilatkozatot teszi: 
 

I. a) A települési önkormányzat lakosságszáma 2011. 
január 1-jén 1 000 fı, vagy a feletti. 
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II. a) A települési önkormányzat helyi adó 
bevezetésérıl döntött és 2012. évben magánszemély 
kommunális adója és iparőzési adó jogcímen 
120.000 ezer forint összegő bevételt tervez. 
 

III. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét 
vagy módosított költségvetési rendeletét 70.247 ezer 
forint összegő mőködési célú hiánnyal fogadta el. 
 

IV. b) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint 
kötelezı könyvvizsgálatra kötelezett. 
c) Kötelezı könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 
2011. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta. 
 

V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok 
követelményeinek megfelel. 

 

Határidı: ÖNHIKI I. ütemének határideje 
Felelıs: Méreg János alpolgármester 

Szörfi István jegyzı 
 
 
 
2. Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár végrehajtási határidı módosítására 

irányuló kérelme 
 
Méreg János alpolgármester ismerteti a korábbi testületi határozat végrehajtási határidejének 
módosítására irányuló melléklet szerinti határozati javaslatot. Kérdezi, kíván-e valaki 
hozzászólni, van-e valakinek javaslata.  
 
Gebula Béla Ákos képviselı fontosnak tartja az intézményvezetı azon mondatát, miszerint: 
„A pályázatok elbírálása egy szakaszban történik, értékelésükben nem számít, hogy mikor érkeztek be.” 
Így szerinte akceptálható a kérés. 
 
Méreg János alpolgármester kéri, hogy aki a végrehajtási határidı módosításával egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
89/2012. (IV. 11.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a 20/2012. (I. 25.) számú határozatban szereplı 
a „február 29.” Szövegrész helyébe a „április 30.” szöveg lép. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Nemes Diána Vas G. Mőv. Ház és Könyvtár 

intézményvezetı 
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3. Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár TÁMOP pályázat 
 
Méreg János alpolgármester ismerteti az intézményvezetı melléklet szerinti levelét, majd a 
pályázat támogatására irányuló melléklet szerinti határozati javaslatot. Kérdezi, kíván-e 
valaki hozzászólni, van-e valakinek javaslata. Kérdés, észrevétel 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 
90/2012. (IV. 11.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 
„Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési 
feladatok ellátásában” elnevezéső TÁMOP – 3.2.13-12/1/1 
kódszámú pályázatának benyújtását támogatja. 
 
Határidı: 2012. április 23. 
Felelıs: Nemes Diána Vas G. Mőv. Ház és Könyvtár 

intézményvezetı 
 
 
Gebula Béla Ákos képviselı nagyon örül, és azt látja, hogy az intézményvezetı 
folyamatosan figyeli a pályázatokat és igyekszik megragadni minden alkalmat a 100%-os 
támogatás elnyerésére. Örömteli és követendı minden intézménynek. 
 
Vajda Balázs képviselı köszöni a pályázatíró cégek segítségét is. 
 
Méreg János alpolgármester – egyéb napirendi pont, kérdés, észrevétel nem lévén - 
megköszöni a részvételt és a nyílt ülést 16.38 órakor bezárja. 
 
 
Enying, 2012. április 17. 
 
 
 
 
 
    Méreg János      Mihályfi Gábor 
  alpolgármester           aljegyzı 
 
 
 
 
 
      Vajda Balázs             Dr. Lelkes Ákos 
         hitelesítı         hitelesítı 
     


