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Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
2012. május 22-én 

tartott  r e n d k í v ü l i   n y í l t  ülésérıl 
 
 
Helye:    Polgármesteri Hivatal tanácsterem 
    8130 Enying, Kossuth u. 26. 
 
Jelen vannak:   Méreg János alpolgármester, 

Dr. Lelkes Ákos, Nyikos István, 
Vajda Balázs, Varga Gyula képviselık 

 
Szörfi István jegyzı 
Mihályfi Gábor aljegyzı 
 
Szemerei Szilvia jegyzıkönyvvezetı 

 
Jelezte távolmaradását: Viplak Tibor képviselı 
 
Nem jelezte távolmaradását: Buza Lajos, Gebula Béla Ákos képviselık 
 
 
Méreg János alpolgármester köszönti a megjelent képviselıket, és az ülést 14.09 órakor 
megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselık határozatképes számban megjelentek, létszámuk 
5 fı. A jegyzıkönyv vezetésére felkéri Szemerei Szilviát. A jegyzıkönyv hitelesítésére 
javasolja Dr. Lelkes Ákos és Varga Gyula képviselıket. Kéri, aki a hitelesítık személyével 
egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal a jegyzıkönyv hitelesítıjeként Dr. Lelkes Ákos és 
Varga Gyula képviselıket elfogadta. 
 
Méreg János alpolgármester a napirenddel kapcsolatban kettı észrevételt kíván tenni. A 3. 
napirendi pontot javasolja levenni a napirendrıl. Kéri, hogy aki a levétellel egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal a „Házi gyermekorvosi körzet OEP 
finanszírozásának felhasználása” elıterjesztést a napirendrıl levette. 
 
Méreg János alpolgármester javasolja 3. napirendi pontként napirendre felvenni az 
„Óvodafejlesztés” címő projekthez kapcsolódó pályázatírói tevékenység elvégzése” elıterjesztést. 
Kéri, hogy aki a napirendre való felvétellel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az „Óvodafejlesztés” címő projekthez kapcsolódó 
pályázatírói tevékenység elvégzése” elıterjesztést 3. napirendi pontkén napirendjére felvette. 
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Méreg János alpolgármester – egyéb módosító javaslat nem lévén – kéri, hogy aki a fentiek 
szerint módosított napirenddel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal a módosított napirendet elfogadta. 
 
N a p i r e n d: 
 
Nyílt ülés   

1. Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás társulási megállapodás módosítása 

 
  Elıadó: Méreg János  

          alpolgármester 
 

2. Városi Bölcsıde létszámbıvítése 
 

  Elıadó: Méreg János  
          alpolgármester 

 
3. „Óvodafejlesztés” címő projekthez kapcsolódó pályázatírói 

tevékenység elvégzése 
 

  Elıadó: Méreg János  
          alpolgámester 

 
 
 
 
1. Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási 

megállapodás módosítása 
 
Méreg János alpolgármester elmondja, hogy technikai jellegő módosításról van szó. A 
határozati javaslatot minden képviselı olvashatta, ezért kéri, tekintsenek el annak 
ismertetésétıl. Kéri, hogy aki a melléklet szerinti határozati javaslat elfogadásával egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
122/2012. (V. 22.) számú határozata: 
A Képviselı-testület a 2011. december 28-án a Magyar 
Államkincstár által nyilvántartásba vett Dél-Balatoni Regionális 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási 
megállapodásának 2012. május 15. napján a Társulás Tagok 
Győlése által tárgyalt módosítását jóváhagyja. 
A Képviselı-testület  
- a Társulás jelen határozat meghozataláig hozott döntéseit 

megerısíti, eddigi mőködésével egyetért, 
- a 2011. december 21. napi tisztségviselı választásokkal, a 

megválasztott személyekkel egyetért, 
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- a társulási megállapodásban foglalt célok megvalósítását 
változatlanul támogatja, 2011. december 21. napján tagként 
való belépését ezennel megerısíti, 

- a Társulás képviseletében a jelen határozat meghozataláig 
tett nyilatkozatokat érvényesnek ismeri el, 

- a Társulás 2012. május 15. napi ülésén megválasztott új FB 
tag választásával egyetért, 

- a Társulásban továbbra is tag kíván lenni,  
- a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) 

„Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek 
fejlesztése” tárgyú projektben továbbra is részt kíván venni. 

 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Méreg János alpolgármester 

 
 
 
2. Városi Bölcsıde létszámbıvítése 
 
Méreg János alpolgármester elmondja, hogy az intézményvezetı 1 fı konyhai kisegítıvel 
való bıvítést kér, melyhez a munkaügyi központ 85-15% arányban támogatást ad. A 
mőködés érdekében javasolja megtenni a létszámbıvítést. Ismerteti a létszámbıvítésre 
irányuló melléklet szerinti határozati javaslatot. Kérdezi, van-e valakinek észrevétele, 
javaslata, hozzászólása. Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal 
egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
123/2012. (V. 22.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Városi 
Bölcsıde létszámát 2012. június 1. napjától 2012. október 31. 
napjáig 1 fı 6 órás konyhai kisegítı státusszal megemeli, 
egyben az intézmény részére 341.948,- Ft pótelıirányzatot 
biztosít bér- és járulékköltségre a mőködési hitel terhére. 
 
Felkéri az intézményvezetıt, hogy – lehetıség szerint - 
járulékkedvezményre jogosult munkavállalót alkalmazzon. 
 
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az elıirányzat-
módosítást az önkormányzati elıirányzat-nyilvántartásban 
szerepeltesse, és a költségvetési rendelet módosításakor az 
elıirányzat-módosítást vezesse át. 
 
Határidı: 2012. június 1. illetve folyamatos 
Felelıs: Méreg János alpolgármester 

Királyné Csernánszki Ilona Városi Bölcsıde 
vezetı 
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3. „Óvodafejlesztés” címő projekthez kapcsolódó pályázatírói tevékenység elvégzése 
 
Méreg János alpolgármester elmondja, hogy a pályázatíró, akit az elızı ülésen nyertesként 
megnevezett a testület, mégsem végzi el a feladatot, ezért másikat kellene megjelölni. 
Ismerteti a pályázatíró megbízására irányuló melléklet szerinti határozati javaslatot. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı javasolja a korábbi döntésre vonatkozó részt úgy módosítani, hogy 
abban csak a pályázatíró cég megbízására irányuló rész legyen visszavonva. 
 
Méreg János alpolgármester – egyéb hozzászólás nem lévén - kéri, hogy aki a módosító 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
124/2012. (V. 22.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében 
meghirdetett, „Óvodafejlesztés” címmel kiírt pályázathoz 
kapcsolódó pályázatírói tevékenység ellátásáról szóló 
elıterjesztés korábbi döntés hatályon kívül helyezésére 
vonatkozó részének alábbiak szerinti módosítására irányuló 
javaslatot elfogadta: 
 
„Ezzel egyidejőleg Enying Város Önkormányzatának 
Képviselı-testülete 118/2012. (V. 10.) számú határozatának 
pályázatíró megbízására vonatkozó részét visszavonja.” 

 
 
Méreg János alpolgármester kéri, hogy aki a fentiek szerint módosított határozati javaslattal 
egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
125/2012. (V. 22.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Társadalmi Megújulás Operatív Program 
keretében meghirdetett TÁMOP-3.1.11-12/2 kódszámú, az 
„Óvodafejlesztés” címmel kiírt pályázat pályázatírói 
tevékenység ellátására a ZEF Consult Kft.( 2800 Tatabánya, 
Bánhidai ltp 117., képviseli: Bublovics Attila) bízza meg, a 
határozat elválaszthatatlan mellékletét képezı ajánlat szerint.  
 
Ezzel egyidejőleg Enying Város Önkormányzatának Képviselı-
testülete 118/2012. (V. 10.) számú határozatának pályázatíró 
megbízására vonatkozó részét visszavonja.  
 
Felhatalmazza az alpolgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Határidı: a megállapodás aláírását illetıen 2012. május 25. 
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  a pályázat benyújtását illetıen 2012. június 30.  
 
Felelıs: Méreg János alpolgármester 
 Tolnai Zsuzsanna Szirombontogató Óvoda 

vezetı 
 
 
Méreg János alpolgármester kérdezi, van-e valakinek egyéb észrevétele, hozzászólása. 
 
Vajda Balázs képviselı kérdezi, hogy a levelezırendszerrel van-e valami baj, vagy más oka 
van a képviselık távolmaradásának. 
 
Méreg János alpolgármester tudomása szerint a levelezırendszer jól mőködik, más akadálya 
lehetett a távolmaradásuknak. 
 
Nyikos István képviselı kéri, hogy legközelebb, ha a rendkívüli ülés összehívása elızı nap 
történik, telefonon is kapjon értesítést. 
 
Méreg János alpolgármester – több észrevétel, hozzászólás nem lévén – a nyílt ülést 14.15 
órakor bezárja. 
 
 
Enying, 2012. május 24. 
 
 
 
 
 
 
  Méreg János      Szörfi István 
            alpolgármester                       jegyzı 
 
 
 
 
 
 
           Dr. Lelkes Ákos      Varga Gyula 
    hitelesítı          hitelesítı 


