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Méreg János alpolgármester köszönti a képviselıket, a vendégeket, a televízió nézıit. Az 
ülést 15.03 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselık határozatképes számban 
megjelentek, létszámuk 8 fı. A jegyzıkönyv hitelesítésére javasolja Vajda Balázs és Varga 
Gyula képviselıket, a jegyzıkönyv vezetésére felkéri Szemerei Szilviát. Kéri, hogy aki a 
hitelesítık személyével egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal a jegyzıkönyv hitelesítıjeként Vajda Balázs és 
Varga Gyula képviselıket elfogadta. 
 
Méreg János alpolgármester kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek 
véleménye, észrevétele.  
 
Buza Lajos képviselı napirend elıtt kíván szólni. 
 
Méreg János alpolgármester az 4.13 napirendi pontot, a Városi Bölcsıde kérelmét kéri 
levenni a napirendrıl, saját forrásból meg tudják oldani.  
 
Gebula Béla Ákos képviselı kérdezi, hogy az intézményvezetı kérése megoldódik-e.  
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Méreg János alpolgármester elmondja, hogy a kérés teljesítését meg tudják oldani. Kéri, 
hogy aki a 4.13 „Városi Bölcsıde kérelme” elıterjesztés napirendrıl való levételével egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal a 4.13 „Városi Bölcsıde kérelme” elıterjesztést 
napirendjérıl levette. 
 
Méreg János alpolgármester kéri, hogy zárt ülésen való megvitatásra vegyen fel a Képviselı-
testület egy napirendi pontot, az „I. számú házi gyermekorvosi körzet helyettesítése” 
tárgyban írt elıterjesztést. A zárt ülésre a nyílt ülést követıen kerülne sor. Kéri, hogy aki az 
„I. számú házi gyermekorvosi körzet helyettesítése” elıterjesztés nyílt ülést követı zárt ülés 
napirendjére való felvételével egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az „I. sz. házi gyermekorvosi körzet helyettesítése” 
elıterjesztés zárt ülés napirendjére való felvételét elfogadta. 
 
Méreg János alpolgármester – egyéb módosító javaslat nem lévén - kéri, hogy aki a 
módosított napirenddel egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal a nyílt és zárt ülés módosított napirendjét elfogadta. 
 
Nyílt ülés  
 

1. Polgármester, Alpolgármester elıterjesztései 
1.1 Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása  

 
 Elıadó: Méreg János 
  alpolgármester 

 
 

2. Jegyzı, Aljegyzı elıterjesztései 
2.1 Foglalkozás-egészségügyi feladatot ellátó orvos szerzıdésének 

módosítása 
2.2 II. számú házi gyermekorvosi körzetet ellátó orvos szerzıdésének 

módosítása 
2.3 Alapító okiratok módosítása – összes intézmény 
 

 Elıadó: Mihályfi Gábor 
        aljegyzı 
 
 

3. Humán Bizottság elıterjesztése 
3.1 EVSE szakosztályainak beszámolója  
3.2 Városi Bölcsıde éves beszámolója 
3.3 A Városi Bölcsıde nyári nyitvatartási ideje 
3.4 Tanulócsoportok, óvodai csoportok alakulása a 2012/2013. tanévben 
3.5 A 2011. évi országos kompetenciamérés eredményeinek ismertetése 
3.6 ESZI házirend 

 
 Elıadó: Dr. Lelkes Ákos 
          HB elnöke 
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4. Gazdasági Bizottság elıterjesztései 
4.1 Marosi utca közüzemi ivóvízellátásának ismételt megtárgyalása 
4.2 Hajós István földcsere ajánlata 
4.3 Alba Dog Center haszonkölcsön szerzıdésének felmondása 
4.4 Enying Erkel Ferenc utca útburkolat javításához kapcsolódó tulajdonosi 

hozzájárulás kérése 
4.5 Enying Város digitális állami földmérési alaptérképeinek elkészítésére 

beérkezett árajánlat megvitatása 
4.6 Magyar Telekom Nyrt. ajánlata 
4.7 Te Szedd 2012! 
4.8 „Virágos Enyingért, Szép Környezetért!” 
4.9 Fénydekorációs pályázat 
4.10 Ellenırzési jelentés közbeszerzési tevékenységrıl 
4.11 Hitel átstrukturálás, folyószámlahitel meghosszabbítás 
4.12 S-Food, ERESZ vállalkozói díjemelés 
4.13 Városi Bölcsıde kérelme 
  

  Elıadó: Viplak Tibor 
          GB elnöke 
Zárt ülés  
 

1. Jegyzı, Aljegyzı elıterjesztése 
 I. számú házi gyermekorvosi körzet helyettesítésére feladat-ellátási 

szerzıdés kötése 
 

 Elıadó: Mihályfi Gábor 
  aljegyzı 

 
 
Méreg János alpolgármester megadja a szót Buza Lajos képviselınek napirend elıtti 
felszólalásra. 
 
Buza Lajos képviselı nehéznek tartja a megszólítást, nem tudja melyiket használja: diktátor 
vagy bábu. Úgy gondolja, ha egy képviselı szólásra jelentkezik testületi ülésen, illik megadni 
neki a szót. Ehelyett kettı alkalommal is elıfordult, hogy túlléptek rajta, sıt legutóbb az ülést 
is bezárták, anélkül, hogy szót kapott volna. Pedig lett volna olyan javaslata, ami akkor 
aktuális lett volna. Sajnálja, hogy Alpolgármester nem tudta a kistérségben érvényesíteni 
Enying akaratát, és több millió forinttól esett el így a város. A legutóbbi ülésen javasolni 
akarta, hogy a képviselı-testület függesszen fel minden befizetést addig, amíg ez nem 
rendezıdik, továbbá a kistérségi iroda bérleti díját állapítsa meg. A bérleti díj pedig annyi 
legyen, amennyitıl elbukott Enying a társulási tanács döntésével. Tudja, hogy választási 
kampányban van a település, ezért felkéri Alpolgármestert, hogy olyan korrekt tájékoztatást 
adjon ki minden irányba, ami valósághő, mert a költségvetésrıl, a költségvetési hiányról tett 
megnyilatkozásai és a szórólapja köszönıviszonyban sincs a valósággal. Enying lakossága 
megérdemel annyit, mivel az általuk befizetett adók egy részébıl mőködik a Képviselı-
testület, hogy korrekt tájékoztatást kapjon a folyó ügyekrıl és a lezárult ügyekrıl, vagy 
amelyek ránk várnak. Több olyan megnyilatkozás jelent meg a szórólapon, ami a valósággal 
nem egyezik, majd a választási üléseken kíván errıl szólni, mert ez itt nem a politika fórum 
helye, itt szakmai dolgoknak van helye. Szakmai alapon kéri támogatni az indítványát. 
Javasolja, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elı a következı ülésre, hogy a rendkívüli 
ülést este 19.00 óra elıtt ne lehessen tartani. Sokan olyan munkakörben dolgoznak, hogy 
nem tudnak részt venni, így automatikusan kirekesztik ıket a döntéshozatalból. Más 
településeken a rendes ülés is este 7-8-kor kezdıdik. 
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Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy napirend elıtti felszólalás esetén döntéshozatalnak 
nincsen helye, ezért a javaslatokkal a Képviselı-testületnek nem kell jelen ülésen foglalkozni. 
Kéri a képviselı urat, hogy a bizottság ülésére készítse el javaslatát a legalább négy 
indítványát illetıen. Felhívja rá a figyelmet, hogy a kistérséggel kapcsolatos javaslatok 
egyrészt az orvosi ügyelet mőködését veszélyeztetik, másrészt a bérleti szerzıdés esetében 
versenytárgyalást kell lefolytatni. Az SzMSz módosítást majd behozzák, akár egy rendkívüli 
ülésre. Azt gondolja, mindegyikre van lehetıség, csak figyelembe kell ezeket venni az adott 
döntéshozatalkor. 
 
 
 
1. Polgármester, Alpolgármester elıterjesztései 
1.1 2012. évi költségvetésrıl szóló rendelet módosítása 
 
 
Méreg János alpolgármester ismerteti, hogy a rendelettervezetet a Gazdasági Bizottság 
támogatta, kéri a képviselıktıl a rendelettervezet elfogadását. 
 
Buza Lajos képviselı jelzi, hogy szólni akart. Módosító javaslata, hogy a 2010. évi 
költségvetésben ki nem fizetett tiszteletdíjak kifizetését nem kéri, abból kettı havit a 
nyugdíjasklub által szervezett játszótérre, a többit pedig az Erkel F. utca javítására ajánlja fel. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı kéri, hogy rendeletet szóban ne módosítsanak. A Képviselı-testület 
errıl külön döntést hoz. Írásban kértük, hogy tegye meg felajánlását, hogy be tudjuk ma 
hozni, de nem történt meg. Javasolja, hogy ne rendeletmódosításként szavazzanak róla, 
hanem külön döntésként azzal, hogy a következı rendeletmódosításkor kerüljön beépítésre. 
 
Buza Lajos képviselı nem véletlenül most szólt, mert akkor nem lenne hír. A lakosság 
odafigyel. Ha nem itt tenné meg bejelentését, errıl a lakosság nem értesül. 
 
Viplak Tibor képviselı szerint Buza Lajos képviselı 1,8 millió Ft-os tiszteletdíj felajánlása az 
Erkel F. utcára a Gazdasági Bizottság ülésén rendbe lett téve. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı szerint a korábbi összeg már rendben van. 
 
Buza Lajos képviselı benyújthatta volna írásban, de a lemondásomat a Képviselı-
testületnek kell elfogadni. Ha a testület elfogadja, a következı módosítással lehet 
elıterjesztést csinálni belıle. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı kéri, hogy ne ehhez a rendeletmódosításhoz tegye meg módosító 
javaslatát, hanem a következıhöz. 
 
Méreg János alpolgármester kérdezi, kíván-e még valaki hozzászólni. Egyéb hozzászólás 
nem lévén szavazásra bocsátja a rendelettervezet elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon.  
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A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal Enying Város Önkormányzata 
2012. évi költségvetésérıl szóló 4/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelet 
módosításáról jelen jegyzıkönyv mellékletét képezı 16/2012. (VI. 11.) számú 
rendeletet alkotja. 

 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı kérdezi Buza Lajos képviselıtıl, egyetért-e azzal, hogy a következı 
módosítással kerüljön beépítésre lemondása. 
 
Buza Lajos képviselı szerint el kell fogadni a lemondást. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı megfogalmazza a határozati javaslatot, miszerint a Képviselı-
testület úgy határozott, hogy Buza Lajos 2011. évi tiszteletdíjából 2 havit a nyugdíjasklub 
által szervezett játszótérre, a fennmaradó összeget pedig az Erkel F. utca úthelyreállítására 
kíván fordítani. 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. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı felhívja rá a figyelmet, hogy nem a Képviselı-testület döntött 
errıl, hanem Buza Lajos képviselı. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı helyesbít, miszerint a testület elfogadja a lemondást. 
 
Vajda Balázs képviselı kérdezi, hogy arról a tiszteletdíjról mond-e le, amirıl közösen 
lemondtak. 
 
Viplak Tibor képviselı szerint nem arra gondol, amibıl laptopot vásároltak. 
 
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı szerint nem nyilvánvaló, hogy melyik tiszteletdíjról van 
szó, mert lehet a 2010-es, a 2011-es és a 2012-es is. A mostani, ami átvezetésre került a 2011. 
évi ill. a 2012. évi mértéke. A 2010. évit illetıen ki kell mondani az összeget. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı kérdezi, hogy a 2010. évi tiszteletdíjról mond-e le a képviselı. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı elmondja, hogy a 2010. évi utolsó negyedéves tiszteletdíj volt 
az, amit egyes képviselık laptop formájában, ık azonban nem vettek fel. Ez az összeg át lett 
vezetve a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe, így nem tudtak az összeg fölött 
rendelkezni. Egyszer már megtették a bejelentést a felajánlásról, nem történt semmi. 
 
Buza Lajos képviselı a 2011. évi tiszteletdíjáról kíván lemondani az elıbbiek szerint. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı szerint az már megtörtént. 
 
Buza Lajos képviselı szerint a 2012-es tiszteletdíjáról mondott le az elızıekben, a 2011. 
évirıl még nem rendelkezett. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı akkor helyes volt a határozati javaslat. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı szerint a 2012-es költségvetési rendeletmódosítás nem szólhat 
2011. évi tiszteletdíjról. 
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Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı szerint szólhat, áthozatként. 
 
Méreg János alpolgármester kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
126/2012. (V. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja 
Buza Lajos képviselı 2011. évi tiszteletdíjáról való – alábbiak 
szerinti - lemondását elfogadja. 
 
- 2 havi tiszteletdíjról lemond a Nyugdíjasklub 

szervezésében kialakításra kerülı játszótér javára, 
- 10 havi tiszteletdíjról lemond az Erkel F. utca útburkolat-

helyreállítása javára. 
 
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az elıirányzat-
módosítást az önkormányzati elıirányzat-nyilvántartásban 
szerepeltesse, és a költségvetési rendelet módosításakor az 
elıirányzat-módosítást vezesse át. 
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Méreg János alpolgármester 

 
 
Méreg János alpolgármester átadja a szót Mihályfi Gábor aljegyzınek. 
 
 
 
2. Jegyzı, Aljegyzı elıterjesztései 
2.1 Foglalkozás-egészségügyi feladatot ellátó orvos szerzıdésének módosítása 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy a szerzıdést áttanulmányozva felmerült a 
szerzıdés módosításának kötelezettsége. Kéri, hogy a határozat mellékletét képezı 
módosításokkal legyen elfogadva a korábban kötött szerzıdés. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı számára nyilvánvaló, hogy a szükséges módosításokat meg kell 
tenni. Hangsúlyozza, hogy a város és a cég viszonya nagyon jó, ezért szem elıtt kell tartani 
azt is, hogy minden szerzıdésmódosítás kettıs érdeket vegyen figyelembe.  
 
Méreg János alpolgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése. Kérdés, észrevétel nem lévén, 
kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
127/2012. (V. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Dr. Rácz Géza Bt.-vel 2005. április 29. napján 



7/30 

megkötött, 2006. április 21. napján és 2011. augusztus 18. napján 
(utóbbi jogutódlás miatt: Dr. Rácz Géza és Tsa. Eü. Kft.) 
módosított foglalkozás –egészségügyi alapellátás biztosítására 
vonatkozó Megbízási szerzıdés (a továbbiakban: szerzıdés) 
módosítását kezdeményezi az alábbiak szerint: 
 

1. A szerzıdés I. pontjában megjelölt, a szerzıdés tárgya rész 
elsı bekezdése az alábbiakra módosul: 
 
„I. A szerzıdés tárgya 
 
A Megbízó megbízza a Megbízottat, hogy a munkavédelemrıl 
szóló 1993. évi XCIII. törvény 58. §-a által kötelezıen elıírt, a 
foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) 
Korm. rendeletben, és a foglalkozás-egészségügyi 
szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 25.) NM rendeletben 
meghatározottaknak megfelelıen, foglalkozás-egészségügyi 
alapellátást biztosítson (Megbízó által Enying-Balatonbozsokon 
biztosított üzemorvosi rendelıben) a Megbízó munkavállalói 
részére. A rendelési idı: hetente keddenként 16:00-17:00. 
 
Megbízott vállalásai:” 
 

2. A szerzıdés I. pontjában felsorolt vállalások, az alábbiakkal 
egészül ki: 
 
„9./ Külön jogszabályban elıírtak szerint a munkahelyek 
kémiai biztonságát érintı feladatokat. 
 
10./ Külön jogszabályban meghatározottak szerint az 1. és 2. 
alkalmassági csoportba tartozó közúti jármővezetık egészségi 
alkalmassági vizsgálatát. 
 

A Megbízott közremőködik: 
 
1./ A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 58. §-
ában felsorolt munkáltatói feladatok ellátásában, különösen: 

a) a munkahelyi veszélyforrások feltárásában, 
b) munka-egészségügyi, -fiziológiai, -ergonómiai, -higiéneés 
feladatok megoldásában, 
c) a munkahelyi elsısegélynyújtás tárgyi, személyi és szervezési 
feltételeinek biztosításában, a sürgıs orvosi ellátás 
megszervezésében, az elsısegélynyújtók szakmai 
felkészítésében. 
 

2./ A foglalkozási rehabilitációban. 
 

3./ A munkáltató katasztrófamegelızı, -elhárító, -felszámoló és 
az elıidézett károsodások rehabilitációs tervének 
kidolgozásában.” 
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3. A szerzıdés IV. pontjában megjelölt, a kapcsolattartás és 
ellátás módjai rész 1./ pontja az alábbiakra módosul: 
 
„1./ A Megbízott vállalja, hogy a szerzıdés érvényességi ideje 
alatt a Megbízóval folyamatosan kapcsolatot tart, a Megbízó 
alkalmazottait, a Megbízó által elıre, pontosan kitöltött 
adatlappal, rendelési idıben a Megbízott orvosi rendelıjében 
fogadja az I. pont figyelembevételével.” 
 

 
 
2.2 II. számú házi gyermekorvosi körzetet ellátó orvos szerzıdésének módosítsa 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy Dr. Taubert Márta jelezte, hogy ki akarja egészíteni 
a szerzıdését a helyettesítı orvosokkal. Ez egy technikai jellegő kiegészítés. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı elmondja, hogy volt szerencséje ellenırizni, felülvizsgálni az 
orvosokat és véleménye szerint a doktornı szerencsésen választott. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı nehezményezi, hogy a zárt ülés anyaga a nyílt ülés anyagai 
között szabadon olvasható. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı felhívja rá a figyelmet, hogy ez az elıterjesztés nem az az 
elıterjesztés, amit zárt ülésen fognak tárgyalni. Ez a II. számú házi gyermekorvosi körzetre 
vonatkozik, a másik pedig az I. számú házi gyermekorvosi körzetre. A zárt ülésen 
tárgyalandó elıterjesztés melléklete, maga a szerzıdés az, ami zártan kezelendı, az pedig a 
honlapon nem olvasható. 
 
Szemerei Szilvia jegyzıkönyvvezetı tájékoztatja a képviselıket, hogy az ülést megelızıen 
osztotta ki részükre fénymásolatban a szerzıdéstervezetet. 
 
Méreg János alpolgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése. Egyéb kérdés, észrevétel nem 
lévén, kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
128/2012. (V. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Dr. Taubert Márta gyermekorvossal 2002. 
augusztus 30. napján kötött feladat-ellátási szerzıdés 10. 
pontjának az alábbi szövegrésszel történı kiegészítéséhez 
hozzájárul: 
 
„Dr. Taubert Márta helyettesítı orvosként a szerzıdés 1. 
függelékében megjelölt három orvost bízhatja meg és csak e 
három orvos akadályoztatása esetén alkalmazhat olyan 3. 
személyt helyettesítésre, aki ugyancsak jogosult a házi 
gyermekorvosi tevékenység gyakorlására.” 
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A Képviselı-testülete felhatalmazza az alpolgármestert a 
szerzıdés módosításának aláírására. 
 
Határidı:  azonnal 
Felelıs:  Méreg János alpolgármester 
 

„1. függelék a feladat-ellátási szerzıdéshez 
 

Dr. Taubert Mártát helyettesítı gyermekgyógyász 
szakorvosok (a szerzıdés 10. pontjához) 

 
1. Dr. Sütı Csilla   (pecsétszáma: 63357) 
 
2. Dr. Lengyelfi Zsuzsanna  (pecsétszáma: 40270) 
 
3. Dr. Valkó Péter   (pecsétszáma: 26554)” 
 
4. Dr. Meláth Viola   (pecsétszáma: 38071) 
 

 
2.3 Alapító okiratok módosítása – összes intézmény 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy az alapító okiratok módosításának több oka volt. 
Egyrészt jogszabályi változásokat kell átvezetni, másrészt az ESZI esetében Mezıkomárom 
jelezte, hogy a családsegítı és gyermekjóléti szolgálat máshová költözne, ennek az átvezetése 
is szükséges az alapító okiratban, illetve a mikrokörzeti megállapodásban. A MÁK is jelezte, 
hogy ezeknek a módosításoknak eleget kell tenni. A hat határozati javaslatot kéri egyesével 
szavazásra bocsátani. Az alapító okiratok módosításához minısített többség kell. 
 
Méreg János alpolgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés, 
észrevétel nem lévén, kéri, hogy aki a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának 
módosításával egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
129/2012. (V. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Polgármesteri Hivatal 73/2002. (IV. 24.) 
számú határozattal elfogadott alapító okiratát 2012. június 15-i 
hatállyal – a 2. pont tekintetében 2012. július 1-i hatállyal – az 
alábbiak szerint módosítja:  
 
1.  Az alapító okirat 13. pontjában szereplı „a köztisztviselık 

jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény” szövegrész 
helyébe „a közszolgálati tisztségviselıkrıl szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény” szöveg lép. 

 
2.  Az alapító okirat 13. pontjában szereplı a „1992. évi XXII. 

törvény” szövegrész helyébe a „2012. évi I. törvény” 
szöveg lép. 
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3.  Az alapító okirat 16. pontjában szereplı a „1992. évi 

XXXVIII.” szövegrész helyébe a „2011. évi CXCV.” 
szöveg lép. 

 
A Képviselı-testület felkéri az alpolgármestert az alapító okirat 
egységes szerkezetbe foglalására, valamint a módosítás, 
továbbá az egységes szerkezető alapító okirat Magyar 
Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére történı 
megküldésére. 
 
Határidı:  azonnal 
Felelıs:  Méreg János alpolgármester 

 
 
Méreg János alpolgármester kéri, hogy aki az Egyesített Szociális Intézmény alapító 
okiratának módosításával egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
130/2012. (V. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az Egyesített Szociális Intézmény 391/2005. 
(XII. 19.) számú határozattal elfogadott alapító okiratát 2012. 
június 15-i hatállyal – a 2. pont tekintetében 2012. július 1-i 
hatállyal – az alábbiak szerint módosítja:  
 

1.  Az alapító okirat 3/B. pontjában szereplı a „8137 
Mezıkomárom, Petıfi Sándor utca 74.” szövegrész helyébe 
a „8137 Mezıkomárom, Kossuth Lajos utca 4.” szöveg lép. 

 

2.  Az alapító okirat 13. pontjában szereplı a „1992. évi XXII. 
törvény” szövegrész helyébe a „2012. évi I. törvény” szöveg 
lép. 

 

3.  Az alapító okirat 16. pontjában szereplı a „1992. évi 
XXXVIII.” szövegrész helyébe a „2011. évi CXCV.” szöveg 
lép. 

 

4.  Az alapító okirat 1. mellékletében szereplı a 
„mezıkomáromi 163 hrsz-ú, ténylegesen 8137 
Mezıkomárom, Petıfi S. u. 74.” szövegrész helyébe a 
„mezıkomáromi 27 hrsz-ú, ténylegesen 8137 
Mezıkomárom, Kossuth L. 4.” szöveg lép. 

  

A Képviselı-testület felkéri az alpolgármestert az alapító okirat 
egységes szerkezetbe foglalására, valamint a módosítás, 
továbbá az egységes szerkezető alapító okirat Magyar 
Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére történı 
megküldésére. 
 

A Képviselı-testület felhatalmazza az alpolgármestert, hogy az 
Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi 
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Társulás társulási megállapodás e döntés szerinti módosítását 
aláírja továbbá arra, hogy a vonatkozó mőködési engedély 
módosítása ügyében eljárjon. 
 
Határidı:  azonnal 
Felelıs:  Méreg János alpolgármester 
 

 
Méreg János alpolgármester kéri, hogy aki a Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és 
Általános Iskola alapító okiratának módosításával egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
131/2012. (V. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és 
Általános Iskola 58/2008. (VI. 25.) számú határozattal 
elfogadott alapító okiratát 2012. június 15-i hatállyal – a 1. pont 
tekintetében 2012. július 1-i hatállyal – az alábbiak szerint 
módosítja:  
 
1.  Az alapító okirat 13. pontjában szereplı a „1992. évi XXII. 

törvény” szövegrész helyébe a „2012. évi I. törvény” 
szöveg lép. 

 
2.  Az alapító okirat 16. pontjában szereplı a „1992. évi 

XXXVIII.” szövegrész helyébe a „2011. évi CXCV.” 
szöveg lép. 

 
A Képviselı-testület felkéri az alpolgármestert az alapító okirat 
egységes szerkezetbe foglalására, valamint a módosítás, 
továbbá az egységes szerkezető alapító okirat Magyar 
Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére történı 
megküldésére. 
 
Határidı:  azonnal 
Felelıs:  Méreg János alpolgármester 
 

 
Méreg János alpolgármester kéri, hogy aki a Szirombontogató Óvoda alapító okiratának 
módosításával egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
132/2012. (V. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Szirombontogató Óvoda 128/2003. (VI. 25.) 
számú határozattal elfogadott alapító okiratát 2012. június 15-i 
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hatállyal – a 1. pont tekintetében 2012. július 1-i hatállyal – az 
alábbiak szerint módosítja:  
 
1.  Az alapító okirat 13. pontjában szereplı a „1992. évi XXII. 

törvény” szövegrész helyébe a „2012. évi I. törvény” 
szöveg lép. 

 
2.  Az alapító okirat 16. pontjában szereplı a „1992. évi 

XXXVIII.” szövegrész helyébe a „2011. évi CXCV.” 
szöveg lép. 

 
A Képviselı-testület felkéri az alpolgármestert az alapító okirat 
egységes szerkezetbe foglalására, valamint a módosítás, 
továbbá az egységes szerkezető alapító okirat Magyar 
Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére történı 
megküldésére. 
 
Határidı:  azonnal 
Felelıs:  Méreg János alpolgármester 

 
 
Méreg János alpolgármester kéri, hogy aki a Városi Bölcsıde alapító okiratának 
módosításával egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
133/2012. (V. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Városi Bölcsıde 16/2003. (I. 29.) számú 
határozattal elfogadott alapító okiratát 2012. június 15-i 
hatállyal – a 1. pont tekintetében 2012. július 1-i hatállyal – az 
alábbiak szerint módosítja:  
 
1.  Az alapító okirat 10. pontjában szereplı a „1992. évi XXII. 

törvény” szövegrész helyébe a „2012. évi I. törvény” szöveg 
lép. 

 
2.  Az alapító okirat 13. pontjában szereplı a „1992. évi 

XXXVIII.” szövegrész helyébe a „2011. évi CXCV.” szöveg 
lép. 

 
A Képviselı-testület felkéri az alpolgármestert az alapító okirat 
egységes szerkezetbe foglalására, valamint a módosítás, 
továbbá az egységes szerkezető alapító okirat Magyar 
Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére történı 
megküldésére. 
 
Határidı:  azonnal 
Felelıs:  Méreg János alpolgármester 
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Méreg János alpolgármester kéri, hogy aki a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 
alapító okiratának módosításával egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
134/2012. (V. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 
137/1999. (VI. 30.) számú határozattal elfogadott alapító 
okiratát 2012. június 15-i hatállyal – a 1. pont tekintetében 2012. 
július 1-i hatállyal – az alábbiak szerint módosítja:  
 
1.  Az alapító okirat 12. pontjában szereplı a „1992. évi XXII. 

törvény” szövegrész helyébe a „2012. évi I. törvény” szöveg 
lép. 

 
2.  Az alapító okirat 15. pontjában szereplı a „1992. évi 

XXXVIII.” szövegrész helyébe a „2011. évi CXCV.” szöveg 
lép. 

 
A Képviselı-testület felkéri az alpolgármestert az alapító okirat 
egységes szerkezetbe foglalására, valamint a módosítás, 
továbbá az egységes szerkezető alapító okirat Magyar 
Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére történı 
megküldésére. 
 
Határidı:  azonnal 
Felelıs:  Méreg János alpolgármester 
 

 
Méreg János alpolgármester átadja a szót Dr. Lelkes Ákos képviselınek, a Humán Bizottság 
elnökének, hogy ismertesse a bizottság elıterjesztéseit. 
 
 
 
3. Humán Bizottság elıterjesztése 
3.1 EVSE szakosztályainak beszámolója 
 
Dr. Lelkes Ákos Humán Bizottság elnöke ismerteti, hogy 2012. május 16-án volt a bizottság 
rendes ülése, ahol kiterjedt anyagot tárgyaltak meg, hat határozati javaslat született, amit a 
Képviselı-testület elé terjesztenek.  
A képviselık megkapták írásban a szakosztályok beszámolóit, a bizottsági ülésen sem volt 
sok vita errıl. Tekintettel arra, hogy Gebula Béla Ákos kellıen tájékozott volt, jónak látták 
elfogadni a beszámolót. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı ismerteti, hogy múlt csütörtökön küldött közgyőlés volt, ahol 
elfogadásra kerültek a szakosztályok beszámolói, a közhasznúsági jelentés, beszámoló és 
mérleg. Tájékoztatást adtak mindarról, ami elhangzott a bizottság ülésén is, valamint az 
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elnökségi üléseken is. A felnıtt férfi labdarúgó-szakosztály elszámolása nem tökéletes. Amíg 
nem rendezi a többi szakosztály felé a tartozást, addig nem vehet fel támogatást. Ezt 
egyhangúlag elfogadták, így helyes úton folytatódhat a mőködés. 
 
Dr. Lelkes Ákos Humán Bizottság elnöke ismerteti a bizottság beszámoló elfogadására 
irányuló melléklet szerinti 68/2012. (V. 16.) számú határozatát. 
 
Méreg János alpolgármester kéri, hogy aki a beszámoló elfogadásával egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
135/2012. (V. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az Enyingi Városi Sportegyesület 
szakosztályainak 2011. évi tevékenységérıl szóló – jelen 
határozat mellékletét képezı - beszámolót elfogadja. 

 
 
3.2 Városi Bölcsıde éves beszámolója 
 
Dr. Lelkes Ákos Humán Bizottság elnöke megköszöni az intézményvezetınek a tartalmas 
beszámolót. Sok információt kaptak az új bölcsıde mőködésével kapcsolatban. Az 
intézményvezetı egy problémát vetett fel, ami megoldódik.  
 
Méreg János alpolgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. 
 
Dr. Lelkes Ákos Humán Bizottság elnöke – kérdés, észrevétel nem lévén - ismerteti a 
bizottság beszámoló elfogadására irányuló melléklet szerinti 69/2012. (V. 16.) számú 
határozatát. 
 
Méreg János alpolgármester kéri, hogy aki a beszámoló elfogadásával egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
136/2012. (V. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Városi Bölcsıde 2011. évi tevékenységérıl 
készült – jelen határozat mellékletét képezı – beszámolót 
elfogadja. 

 
 
3.3 Városi Bölcsıde nyári nyitvatartási ideje 
 
Dr. Lelkes Ákos Humán Bizottság elnöke szerint ez a közlés a lakosság tudomására kell, 
hogy jusson.  
 
Méreg János alpolgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. 
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Dr. Lelkes Ákos Humán Bizottság elnöke – kérdés, észrevétel nem lévén - ismerteti a 
bizottság nyitvatartási idı jóváhagyására irányuló melléklet szerinti 70/2012. (V. 16.) számú 
határozatát. 
 
Méreg János alpolgármester kéri, hogy aki a jóváhagyással egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
137/2012. (V. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény 42. § (5) bekezdésében meghatározott 
jogkörében eljárva úgy határozott, hogy a Városi Bölcsıde 2012. 
évi nyári zárását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 
2012. július 16-tól 2012. július 31., összesen 12 munkanap 
 
A Képviselı-testület felkéri az intézményvezetıt, hogy a nyári 
nyitva tartás rendjét a helyben szokásos módon tegye közzé. 
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Királyné Csernánszki Ilona bölcsıde vezetı 

 
 
3.4 Tanulócsoportok, óvodai csoportok alakulása a 2012/2013. tanévben 
 
Dr. Lelkes Ákos Humán Bizottság elnöke ismerteti a bizottság óvodai csoportok számának 
meghatározására irányuló melléklet szerinti 71/2012. (V. 16.) számú határozatát. 
 
Méreg János alpolgármester kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
138/2012. (V. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Szirombontogató Óvodában 2012/2013. 
nevelési évben indítható óvodai csoportok számát 10 
csoportban határozza meg. 
 
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Méreg János alpolgármester 

Tolnai Zsuzsanna intézményvezetı 
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Dr. Lelkes Ákos Humán Bizottság elnöke ismerteti a bizottság óvodai csoportlétszám-
túllépés engedélyezésére irányuló melléklet szerinti 72/2012. (V. 16.) számú határozatát. 
 
Méreg János alpolgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés, 
hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
139/2012. (V. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
102. § (2) bekezdés c) pontjában biztosított jogkörében eljárva a 
2012/2013. nevelési évben – a közoktatási törvény 3. melléklet 
II. rész 7. pontja alapján – engedélyezi a Szirombontogató 
Óvoda csoportjaiban a maximális létszám tíz százalékkal való 
túllépését. 
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Méreg János alpolgármester 

Tolnai Zsuzsanna intézményvezetı 
 
 
Dr. Lelkes Ákos Humán Bizottság elnöke keresi a következı elıterjesztést. 

 
 
Buza Lajos képviselı szerint az országos kompetenciavizsgálat eredményérıl lehetetlen 
dönteni, mert úgy tudja, hogy épp ma írták. 
 
Vajda Balázs Humán Bizottság alelnöke elmondja, hogy a 2011. évi kompetenciavizsgálatról 
szól az elıterjesztés. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı szerint most másik napirendnél tartanak. Elmondja, hogy az 
iskola csoportszámánál a bizottság ülésén elhangzott az eredeti határozati javaslat, amit 
módosított a bizottság. Javasolja az eredetit elfogadni, ne a módosítottat, mert a módosított 
javaslat nem tartalmazza a létszámadatokat a gimnázium csoportlétszámaival kapcsolatban. 
 
Viplak Tibor képviselı szerint akkor vannak döntéshelyzetben, ha tudják, a megye átveszi-e 
ezt a feladatot vagy nem. Kérdezi, hogy áll ez az ügy. 
 
Méreg János alpolgármester elmondja, hogy az átadás pont ugyanúgy áll, mint tavaly 
novemberben. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı ezért tette módosító javaslatát, mert kellemetlen helyzetbe 
hozzák a gimnáziumot azzal, ha a gimnáziumnak nem adnak csoportlétszámot. Javaslata 
módosító javaslat. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı elmondja, hogy ez felmerült a bizottság ülésén is, és azért 
döntöttek így, mert várhatnak még kettı hétig, amíg megjön az a levél, ami tájékoztatná a 
testületet, hogy mi a helyzet, mert jelenleg senki nem tudja. 



17/30 

 
Szörfi István jegyzı elmondja, hogy a megye nem tudja átvenni, elvették tıle ezt a feladatot. 
A jogszabály szerint a következı év július 1. napjától, azaz 2012. július 1. napjától kellett 
volna átvenni, de a megye szerepét a megyei intézményfenntartó központ vette át. Ahogy a 
jogszabály megjelent, írtak a kettı minisztériumnak, a válasz az volt, majd a megyei 
intézményfenntartó központ veszi át. Azóta elég sok levélváltás, személyes megbeszélés volt 
a megyei intézményfenntartóval és a Kormányhivatal Oktatási Fıosztályvezetıjével. Azt kell 
mondja, hogy megítélése szerint jogszabályt sért a megyei kormányhivatal és a megyei 
intézményfenntartó központ. A jogszabály úgy szól, hogy minden év május utolsó 
munkanapjáig lehet az intézménnyel kapcsolatos döntéseket meghozni. A Képviselı-testület 
nem tud mást tenni, mint, hogy megszavazza a gimnázium létszámát is. Most már nem 
tudják szétválasztani a gimnáziumot és az általános iskolát.  
 
Méreg János alpolgármester kéri, hogy aki a módosító javaslattal egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
140/2012. (V. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Herceg 
Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola eredeti 
elıterjesztés szerinti csoportszámainak elfogadására vonatkozó 
módosító javaslatot elfogadja. 

 
 
Méreg János alpolgármester kéri, hogy aki a fentiek szerint módosított határozati javaslattal 
egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
141/2012. (V. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Herceg 
Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 2012/2013. 
tanévben indítható csoportszámait a következıkben határozza 
meg. 
 

 nappali tagozat napközi/tanulószoba 
általános iskola 16 4+1 
gimnázium 5  

 
A beiskolázott tanulók létszámának függvényében az indítható 
osztályok száma módosításra kerülhet, amelyrıl a Képviselı-
testület dönt. 
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Méreg János alpolgármester 

Frank Annamária megbízott intézményvezetı 
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Vajda Balázs Humán Bizottság alelnöke ismerteti a bizottság létszám túllépésének 
engedélyezésére irányuló melléklet szerinti 75/2012. (V. 16.) számú határozatát. 
 
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı kérdezi, hogy az 5 fıs létszám 20%-os túllépését 
engedélyezik-e. A normál állami finanszírozás 23 fıs maximum osztálylétszámra jár, el lehet 
osztani hanyadrészét kapja meg az önkormányzat 5 fıs létszám esetén. Az 5 fı 
vonatkozásában ugyanúgy kell az órákat, a tanári létszámot, és mindent biztosítani. Örül, 
hogy Enying városa ilyen jó pénzügyi helyzetben van, hogy ezt megengedheti magának. Ezt 
a határozatot nem tudja értelmezni. 
 
Viplak Tibor képviselı szerint megdöbbentı a létszámadat. Az elmúlt két év eseményei azt 
eredményezték, hogy 6 fı a létszám. Ehhez csak gratulálni tud. Nem íratják ide a gyerekeket 
egy megszőnı félben lévı gimnáziumba. Ez értelmezhetetlen és finanszírozhatatlan is, ha a 
normatívákat nézik. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı szerint nem két év, mióta csökken a létszám a gimnáziumban. A 
köznevelési törvény tartalmaz majd egy 15 fıs limitet, amit most még nem tartalmaz a 
közoktatási törvény. A köznevelésrıl szóló törvény hatálybalépésétıl kezdve nem lesz ez 
probléma. Január 1-tıl már nem Enying Város Önkormányzatának feladata a csoportlétszám 
meghatározás, „csak” a mőködési költség marad itt. 
 
Frank Annamária HBFGÁI megbízott intézményvezetı elmondja, hogy az 5 fı azok a 
jelenlegi nyolcadikosok, akik hat osztályos gimnáziumba járnak. A kilencedik osztályban, 
akit beiskoláznak, ott 8-9 fı a jelenlegi létszám. Nagy erıfeszítéssel fel lehet tornázni 15-re. A 
szülı, ha írásban kéri, a kilencedik osztályban folytathatja a tanulmányait. Így is kevés, de 
döntést kell hozni, mert a diákoknak iskolát kell választani, valamint a tankönyvrendelési 
határidı is közeleg. A csoportlétszám túllépés a gimnáziumra nem vonatkozik, csak az 
általános iskolára, ott van nagyobb létszámú osztály. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı szerint a határozati javaslat érintett osztályokról szól. Valóban 
nincs két év, mióta csökken a létszám, csak egy, amióta ilyen drasztikussá vált a gimnázium 
helyzete. 2010. októberében még abban gondolkodtak, hogy felveszik a kapcsolatot több 
intézménnyel pl.: szakképzı intézménnyel Siófokon, valamint be van adva egy anyag 
rendészeti osztály kialakítására, amire engedélyt is kaptak. Ehhez képest sikerült hathatós 
munkával szétverni a középfokú oktatást Enyingen. 
 
Szörfi István jegyzı szerint mindenkinek el kellene gondolkodnia ezen. Már korábban, 2008-
ban is elmondta, és a honlapon azóta is fenn van, ha nem hozza meg a döntést a nem 
kötelezı feladatokkal kapcsolatban a Képviselı-testület, az 5-6 millió Ft havi többletet jelent. 
A Képviselı-testület nem lépte meg. 2011. tavaszán döntött a testület, hogy a nem kötelezıen 
ellátott gimnáziumi képzést átadja a megyének. Elkezdtek néhányan keverni, és ebbıl lettek 
azok az események, amelyek megtörténtek. Akik megkeverték, azoknak gratulál, jó néhány 
10 millió Ft kárt okoztak az önkormányzatnak. Illetve részben kormányzati politikai hiba, 
mert senki nem tudja, hogyan fognak mőködni az iskolák, se általános iskola, se gimnázium. 
A gimnáziumot törvényi kötelezettsége lett volna a megyei intézményfenntartónak átvenni. 
Ennek ellenére nem vették át.  
 
Gebula Béla Ákos képviselı szerint Jegyzı úr már sok mindent leírt életében, sms-ben is, és 
letagadta, pedig igaz volt, mint késıbb kiderült. Amikor a tárgyalásokat megkezdték, hogy 
ne kelljen megszüntetni ezeket az intézményeket 2011. évi költségvetés tervezésekor rá lettek 
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beszélve emberek, és le lett törölve az egész. Vizsgálják tényszerően! Nem kíván többet 
szólni. 
 
Méreg János alpolgármester kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
142/2012. (V. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
102. § (2) bekezdés c) pontjában biztosított jogkörében eljárva a 
2012/2013. tanévben – a közoktatási törvény 3. melléklet II. rész 
7. pontja alapján – engedélyezi a Herceg Batthyány Fülöp 
Gimnázium és Általános Iskola érintett osztályaiban a 
maximális létszám húsz százalékkal való túllépését. 
 
Amennyiben oktatásszervezési ok miatt indokolt, a II: rész 7. 
pontja alapján meghatározottak szerint számított maximális 
létszám további tíz százalékkal túlléphetı, ha az iskola szülıi 
szervezete és a diákönkormányzat a tervezett intézkedéssel 
egyetért. 
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Méreg János alpolgármester 

Frank Annamária megbízott intézményvezetı 
 
 
 
3.5 A 2011. évi országos kompetenciamérés eredményeinek ismertetése 
 
Vajda Balázs Humán Bizottság alelnöke ismerteti a bizottság beszámoló elfogadására 
irányuló melléklet szerinti 76/2012. (V. 16.) számú határozatát. Elmondja, hogy átlagos 
eredmények születtek, néhányan fölötte, néhányan alatta vannak az átlagnak. 
 
Méreg János alpolgármester kérdezi, kíván-e valaki hozzászólni. Kérdés, észrevétel nem 
lévén, kéri, hogy aki a beszámoló elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
143/2012. (V. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és 
Általános Iskola 2011. évi országos kompetenciamérési 
eredményeirıl szóló beszámolót elfogadja. 
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3.6 ESZI házirend 
 
Dr. Lelkes Ákos Humán Bizottság elnöke elmondja, hogy az elıterjesztés mellékleteként 
áttanulmányozhatták a házirendet.  
 
Méreg János alpolgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. 
 
Dr. Lelkes Ákos Humán Bizottság elnöke – kérdés, észrevétel nem lévén - ismerteti a 
bizottság módosított házirend elfogadására irányuló melléklet szerinti 77/2012. (V. 16.) 
számú határozatát. 
 
Méreg János alpolgármester kéri, hogy aki a beszámoló elfogadásával egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
144/2012. (V. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az Egyesített Szociális Intézmény módosított 
házirendjét jelen határozat mellékletét képezı formában és 
tartalommal elfogadja. 
 
Határidı: az elfogadás és alkalmazás hatálya tekintetében 

azonnal, egyebekben folyamatos 
 
Felelıs: Méreg János alpolgármester 

Vargáné Kránicz Erzsébet intézményvezetı 
 
 
Méreg János alpolgármester átadja a szót Viplak Tibor képviselınek, a Gazdasági Bizottság 
elnökének, hogy ismertesse a bizottság elıterjesztéseit. 
 
 
 
4. Gazdasági Bizottság elıterjesztései 
 
Viplak Tibor Gazdasági Bizottság elnöke köszöni a szót, és elmondja, hogy múlt 
csütörtökön maratoni ülésük volt, 12 napirendi pontot tárgyaltak. Átadja a szót Nyikos 
István alelnöknek, hogy ismertesse a településfejlesztési elıterjesztéseket, és a 4.10-es 
napirendi ponttól átvenné újra a szót. 
 
 
 
4.1 Marosi utca közüzemi ivóvízellátásának ismételt megtárgyalása 
 
Nyikos István GB alelnök ismerteti a bizottság elvi támogatás megadására irányuló 
melléklet szerinti 44/2012. (V. 24.) számú határozatát. 
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Méreg János alpolgármester kérdezi, van-e valakinek észrevétele, kérdése. Kérdés, 
észrevétel nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
145/2012. (V. 30.) számú határozata: 
Enying Város Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a Marosi 
utca közüzemi ivóvízellátását támogatja azzal, hogy a 
szükséges rendszer kiépítését a Marosi utca lakói (ingatlan 
tulajdonosai) saját költségen megfinanszírozzák a Fejérvíz Zrt. 
által megadott árajánlat alapján.  
 
Határidı:  2012. június 1.  
Felelıs:  Méreg János alpolgármester 

 
 
 
4.2 Hajós István földcsere ajánlata 
 
Nyikos István GB alelnök ismerteti a bizottság ajánlat elvetésére irányuló melléklet szerinti 
46/2012. (V. 24.) 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 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
146/2012. (V. 30.) számú határozata: 
Enying Város Képviselı-testülete úgy határozott, hogy Hajós 
István cserére felajánlott 598, 593 hrsz-ú ingatlanjait nem 
fogadja el.  
 
Felelıs:  Méreg János alpolgármester 
Határidı:  2012. június 1. 

 
 
4.3 Alba Dog Center haszonkölcsön szerzıdésének felmondása 
 
Nyikos István GB alelnök ismerteti a bizottság haszonkölcsön szerzıdés felmondására 
irányuló, melléklet szerinti 51/2012. (V. 24.) számú határozati javaslatát. 
 
Méreg János alpolgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés, 
hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
147/2012. (V. 30.) számú határozata: 
Enying Város Képviselı-testülete úgy határozott, hogy az 
önkormányzat tulajdonát képezı Enying 2658/4 hrsz-ú 
ingatlan tekintetében 2005. május 13. napján az Alba Dog 
Centerrel kötött határozatlan idejő haszonkölcsön szerzıdést 
felmondja. 
 
Határidı:  2012. június 15. 
Felelıs:  Méreg János alpolgármester 

 
 
4.4 Enying Erkel Ferenc utca útburkolat javításához kapcsolódó tulajdonosi 

hozzájárulás kérése 
 
Nyikos István GB alelnök ismerteti a bizottság tulajdonosi hozzájárulás megadására 
irányuló, melléklet szerinti, 53/2012. (V. 24.) számú határozatát. Ismerteti, hogy alaposan 
átbeszélték a bizottság ülésén ezt a napirendi pontot. Minden segítséget megad az 
önkormányzat. Az utca lakói kértek súlykorlátozási táblát, illetve szakembert, aki 
segédkezik. Azt kéri, hogy az utca képviseletében jelenjen meg majd valaki a bizottsági 
üléseken a munkálatok megkezdése elıtt egyeztetés céljából. 
 
Buza Lajos képviselı elmondja, hogy erre a célra ajánlotta fel a tiszteletdíját, és szerinte nem 
volna szerencsés, ha más kézbe adnák ki. A súlykorlátozással kapcsolatban elmondja, hogy 
minden olyan esetben ki kéne tenni a táblát, ahol olyan útfelújítást végeznek, mint itt. 
Átmenı forgalomként nagy súlyú jármővekkel való közlekedésre a mellékutcák útja nem 
alkalmas. A súlykorlátozó tábla kerüljön elhelyezésre az útfelújítást követıen azonnal azzal, 
hogy kivéve célforgalom. 
 
Méreg János alpolgármester elmondja, hogy a bizottsági ülésen szó volt róla, érdemes lenne 
összekötni az egész településre kiterjedı útkorlátozással. Elképzelhetı, hogy ez a koncepció 
az Erkel F. utca elkészültéig elkészül. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı szerint az Erkel F. utca szerencsés, hogy van rá anyagi forrás. 
Felhívja rá a figyelmet, hogy a nehézgépek egyetlen áthaladással is óriási kárt tudnak okozni. 
Elsıdleges lenne az olyan közlekedési élethelyzeteket kiküszöbölni, amelyek személyi 
sérüléssel járhatnak. Ezek az utcák jobb kéz szabályos utcák, és sokan vannak, akik ezt nem 
veszik figyelembe. Vagy figyelemfelkeltı táblákat kellene kitenni, vagy „Állj, elsıbbségadás 
kötelezı” táblákat. Egyre több gyerek lakik az érintett utcákban, egyre több a kerékpárral 
közlekedı, így erre is kellene figyelni. 
 
Viplak Tibor GB elnök elmondja, hogy megkérték a Polgármesteri Hivatalt, dolgozza ki a 
következı ülésre a súlykorlát kérdését, illetve nézzenek utána a csatorna útszakaszoknak, 
hogy ne kelljen a csatornázás miatt újra felbontani a helyreállított utcákat. Azt a választ 
kapták, hogy a következı ülésre elıterjeszti a hivatal. 
 
Vajda Balázs képviselı kiegészítésként elmondja, hogy arról is beszéltek a súlykorlátozással 
kapcsolatban, hogy övezeteket alakítanak ki. 
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Méreg János alpolgármester kérdezi, van-e egyéb észrevétel az elıterjesztéssel kapcsolatban. 
Egyéb hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
148/2012. (V. 30.) számú határozata: 
Enying Város Képviselı-testülete úgy határozott, hogy az 
Enying, Erkel Ferenc és Radnóti utca útburkolati 
helyreállításainak munkáihoz tulajdonosi hozzájárulását 
megadja.  
 
Határidı: 2012. június 15. 
Felelıs:  Méreg János alpolgármester 

 
 
 
4.5 Enying Város digitális állami földmérési alaptérképeinek elkészítésére beérkezett 

árajánlat megvitatása 
 
Nyikos István GB alelnök ismerteti a bizottság vásárlás elvetésére irányuló, melléklet 
szerinti, 54/2012. (V. 24.) számú határozatát. 
 
Méreg János alpolgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele ezzel 
kapcsolatban. Hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
149/2012. (V. 30.) számú határozata: 
Enying Város Képviselı-testülete úgy határozott, hogy Enying 
Város digitális állami földmérési alaptérképeinek 
megvásárlásával nem kíván élni.  
 
Határidı: 2012. június 15. 
Felelıs:  Méreg János alpolgármester 

 
 
 
4.6 Magyar Telekom Nyrt. ajánlata 
 
Nyikos István GB alelnök ismerteti a bizottság egyeztetı tárgyalások kezdeményezésére 
irányuló, melléklet szerinti, 55/2012. (V. 24.) számú határozatát. Elmondja, hogy a cég elıre 
fizetne több éves bérleti díjat, valószínőleg kevesebbet, mint ha havonta fizetné, de most egy 
összegben rendelkezésre állna. A bizottság úgy vélte, érdemes tárgyalni róla. 
 
Méreg János alpolgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Hozzászólás nem 
lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
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A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
150/2012. (V. 30.) számú határozata: 
Enying Város Képviselı-testülete úgy határozott, hogy 
egyeztetı tárgyalásokat kezdeményez a Magyar Telekom Nyrt.- 
vel, a cég által megküldött ajánlat szerinti bérleti díj elıre 
történı megfizetésérıl.  
 
Felkéri az alpolgármestert az egyeztetı tárgyalások 
lefolytatására.  
 
Határidı:  2012. június 15. 
Felelıs:  Méreg János alpolgármester 

 
 
 
4.7  Te Szedd 2012! 
 
Nyikos István GB alelnök ismerteti a bizottság konténer biztosítására irányuló, melléklet 
szerinti, 56/2012. (V. 24.) számú határozatát.  
 
Viplak Tibor GB elnök kérdezi, ha részt szeretnének venni civilek a programban, hol 
lesznek elhelyezve a konténerek. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı szerint a részt venni kívánó civilek megkeresik az önkormányzatot, 
elmondják, hol szeretnének győjteni, és oda telepítik a konténereket. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı elmondja, hogy május 7-30-ig lehet regisztrálni, és június 2-án 
szombaton lesz a győjtés. Szerinte részt kellene vennie az önkormányzatnak is. Sok a panasz, 
hogy drága a hulladékszállítás, és szemetes a város, ezzel a programmal a Kormány 
segítséget nyújt. Ha az önkormányzat nem vesz részt benne, szembe megy önmagával. 
Módosító javaslatként a határozat határidejének javasolja 2012. június 2. napját. 
 
Méreg János alpolgármester kéri, hogy aki a módosító javaslattal egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
151/2012. (V. 30.) számú határozata: 
Enying Város Képviselı-testülete a Te Szedd 2012! felhíváshoz 
kapcsolódóan a konténerbiztosítás határidejének 2012. június 2. 
napjában való megállapítására irányuló módosító javaslatot 
elfogadja.  

 
 
Méreg János alpolgármester kéri, hogy aki a módosított határozati javaslattal egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
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A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
152/2012. (V. 30.) számú határozata: 
Enying Város Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a Te 
Szedd 2012! felhíváson nem kíván részt venni, de igény szerint 
a résztvevıknek 2 konténert biztosít a szemétszedés napján.  
 
Határidı:  2012. június 2. 
Felelıs:  Méreg János alpolgármester 

 
 
Viplak Tibor GB elnök fontosnak tartja, hogy a civilek részt vehetnek, ha akarnak. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı szerint a két konténer biztosításával az önkormányzat részt is 
vesz, meg nem is az akcióban. 
 
 
 
4.8  „Virágos Enyingért, Szép Környezetért!” 
 
Nyikos István GB alelnök ismerteti a bizottság versenyfelhívás kiírására irányuló, melléklet 
szerinti, 57/2012. (V. 24.) számú határozatát.  
 
Méreg János alpolgármester kérdezi van-e valakinek észrevétele, hozzászólása. Kérdés, 
észrevétel nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
153/2012. (V. 30.) számú határozata: 
Enying Város Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a 
„Virágos Enyingért, Szép Környezetért” címmel 
versenyfelhívást tesz közzé jelen határozat elválaszthatatlan 
mellékletét képezı versenyfelhívás alapján.  
 
Határidı:  2012. június 1. 
Felelıs:  Méreg János alpolgármester 

 
 
Nyikos István GB alelnök ismerteti a bizottság bíráló bizottság megválasztására irányuló, 
melléklet szerinti, 58/2012. (V. 24.) számú határozatát.  
 
Méreg János alpolgármester kérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı nem ért egyet a határozati javaslattal, szerinte több civilt 
kellene bevonni. Inkább a Humán Bizottság oktatási, kulturális feladatokkal foglalkozó tagjai 
lennének megfelelıek. Ez módosító javaslat lenne a részérıl, de nem tud javasolni most 
személyt. Vagy tartsanak szünetet, vagy tárgyalják újra, ha van rá idı. 
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Viplak Tibor GB elnök szerint, ha bizottság 5 tagja részt is vesz, nem csak gazdasági 
szakemberekbıl áll. Szerinte a honlapon is lehetne szavazni. Véleménye szerint a június 15-i 
határidı korainak tőnik, érdemes lenne kitolni július 15-ig, ez a módosító javaslata. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı kérdezi, hogy milyen felületen lehetne szavazni, ki kerülne fel a 
honlapra és hogyan lehetne szavazni. 
 
Viplak Tibor képviselı szerint meg lehet valósítani. 
 
Méreg János alpolgármester elmondja, hogy tavaly kb. hat pályázó volt. 
 
Nyikos István GB alelnök elmondja, hogy kb. 60-70 palántát ültetett el az étterem elıtt, és 
nem kíván pályázni. Felkéri a lakosságot, ha marad 2-3 palántájuk, díszítsék vele a 
közterületeket. Tavaly a 8 fıs bizottság helyett 4-en voltak bírálni, és az 5 indulót kb. 20 perc 
alatt megnézték. Reméli idén többen is indulnak, és felhívja a lakosságot, hogy szépítsék a 
várost. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı szerint ennek nagy jelentısége van, mert saját maguk tehetnek 
a településükért. A Btk. Szerint kötelezı lesz mindenkinek a saját portája elıtt a területet 
rendben tartani. 
 
Viplak Tibor GB elnök nehezményezi, hogy idén egyetlen nyári virágot sem ültetett a város, 
tehát a civilekre vár. 
 
Méreg János alpolgármester kéri megfogalmazni a módosító javaslatot. 
 
Viplak Tibor GB elnök szerint majd Aljegyzı úr megfogalmazza. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı szerint inkább a jelentkezık számával van probléma, nem a 
bizottsággal van gond. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı nehezményezi, hogy a bizottságnak egyetlen hölgy tagja van. 
 
Viplak Tibor képviselı javasolja 2-3 perc szünetet tartani. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı kérdezi, hogy fenntartja-e Gebula Béla Ákos képviselı módosító 
javaslatát, és mond-e neveket. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı – mivel nem tud most személyeket javasolni - nem módosító 
javaslatnak szánta. 
 
Buza Lajos képviselı javasolja, hogy a bírálatot az Enyingi Városvédı, -Szépítı és 
Hagyományırzı Egyesület végezze el. 
 
Viplak Tibor GB elnök visszavonja korábbi módosító javaslatát. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı kérdezi, hogy a kiíró önkormányzat részérıl senki ne legyen a 
bizottságban. 
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Gebula Béla Ákos képviselı szerint az Alpolgármesternek és a településfejlesztési 
alelnöknek illene ott lenni. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı kérdezi, hogy Buza Lajos képviselı fenntartja-e módosító 
javaslatát. 
 
Buza Lajos képviselı fenntartja azt. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı módosító javaslata, hogy az eredeti határozati javaslatot 
egészítsék ki az Enyingi Városvédı, -Szépítı és Hagyományırzı Egyesülettel, egyszerően 
csak kerüljön a végére. 
 
Buza Lajos képviselı visszavonja módosító javaslatát. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı fenntartja módosító javaslatát. 
 
Méreg János alpolgármester kéri, hogy aki Dr. Lelkes Ákos módosító javaslatával egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
154/2012. (V. 30.) számú határozata: 
Enying Város Képviselı-testülete a „Virágos Enyingért, Szép 
Környezetért” verseny bíráló bizottságának felállítására 
irányuló határozati javaslat alábbiak szerinti módosítását 
elfogadta: 
 
- a „nyolctagú” szövegrész törlésre kerül, 
- „az Enyingi Városvédı, Szépítı és Hagyományırzı 

Egyesület elnöke” szövegrész kiegészül az „és tagjai” 
szöveggel. 

 
 
Méreg János alpolgármester kéri, hogy aki a fentiek szerint módosított határozati javaslattal 
egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
155/2012. (V. 30.) számú határozata: 
Enying Város Képviselı-testülete úgy határozott, hogy 2012. 
évben a „Virágos Enyingért, Szép Környezetért” címmel 
meghirdetett verseny elbírálására bíráló bizottságot állít fel, 
melyet az alpolgármester, a Gazdasági Bizottság 5 tagja, a Vas 
Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár intézményvezetıje 
valamint az Enyingi Városvédı, Szépítı és Hagyományırzı 
Egyesület elnöke és tagjai alkotnak. 
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Felkéri a Tisztelt Bíráló Bizottságot, hogy a nyertes pályázó 
kiválasztása helyszíni bejárás tapasztalatai alapján történjen 
meg. 
 
Határidı:  2012. június 1. 
Felelıs:  Méreg János alpolgármester 

 
 
 
4.9 Fénydekorációs pályázat 
 
Nyikos István GB alelnök ismerteti a bizottság fénydekorációs pályázaton való részvétel 
elvetésére irányuló, melléklet szerinti, 59/2012. (V. 24.) számú határozatát. 
 
Méreg János alpolgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés, 
hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
156/2012. (V. 30.) számú határozata: 
Enying Város Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a 
határozat mellékletét képezı fénydekorációs pályázaton nem 
kíván részt venni. 
 
Határidı:  2012. június 1. 
Felelıs:  Méreg János alpolgármester 

 
 
 
4.10 Ellenırzési jelentés közbeszerzési tevékenységrıl 
 
Viplak Tibor GB elnök ismerteti a bizottság jelentés elfogadására irányuló, melléklet 
szerinti, 60/2012. (V. 24.) számú határozatát. 
 
Méreg János alpolgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele a jelentéssel 
kapcsolatban. Hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
157/2012. (V. 30.) számú határozata: 
Enying Város Képviselı-testülete úgy határozott, “Enying 
Város Önkormányzat közbeszerzési tevékenységérıl és 
szabályozásáról” készült 01/2706-3/2012 számú ellenırzési 
jelentést melléklet szerint elfogadja. 
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4.11 Hitel átstrukturálás, folyószámlahitel meghosszabbítás 
 
Viplak Tibor GB elnök elmondja, hogy 125 millió Ft folyószámlahitel és 63 millió Ft-os 
forgóeszközhitel kerülne kiváltásra, és mellette 50 millió Ft-os folyószámlahitel kerülne 
megnyitásra, tehát a költségvetés stabilizálásától messze állnak még. Idén van még lehetıség 
az átstrukturálásra, bár ez is kormányzati engedélyhez kötött. Minél elıbb meg kell tennie 
ezt a lépést, szükség van az ÖNHIKI pályázatra is a gödörbıl való kilábaláshoz. Ismerteti a 
bizottság hitel átstrukturálására irányuló, melléklet szerinti, 61/2012. (V. 30.) számú 
határozatát. 
 
Méreg János alpolgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Hozzászólás nem 
lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
158/2012. (V. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az Magyar Takarékbank Zrt-nél fennálló 125 
millió Ft-os folyószámlahitelét és a 63.524.783,- Ft-os 
forgóeszközhitelét egy hitellé alakítva hosszú lejáratú, 10 éves 
futamidıre kiterjedı hitellel kívánja kiváltani. 
 
Az átsruktúrált hitel mellé 50 millió Ft-os folyószámlahitelt 
kezdeményez megnyitni. 
 
Felhatalmazza Méreg János alpolgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére, belértve a hitelátsruktúráláshoz a 
kormányengedély megkérését is. 
 
Határidı:  folyamatos 
Felelıs:  Méreg János, alpolgármester 
 
Melléklet: törlesztési terv 

 
 
 
4.12 S-Food, ERESZ vállalkozói díjemelés 
 
Viplak Tibor GB elnök elmondja, a szerzıdésekben az áll, az infláció mértékével tudnak a 
vállalkozók emelést foganatosítani. Mindkét cég elıterjesztette a szerzıdésben foglalt 
emelést. Ismerteti a bizottság közlések tudomásulvételére irányuló, melléklet szerinti, 
62/2012. (V. 30.) számú határozatát. 
 
Méreg János alpolgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Hozzászólás nem 
lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
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Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
159/2012. (V. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az S-FOOD Kft. és az GASZTRO-99 BT.  
vállakozói díjemelésre vonatkozó közléseit tudomásul veszi. 
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs:  Méreg János alpolgármester 
 

 
Viplak Tibor GB elnök a kistérséggel kapcsolatos bírósági eljárás tárgyában összehívandó 
jövı heti rendkívüli ülés kapcsán kéri, hogy a rendkívüli ülések nem napközben, hanem este 
6 vagy 7 órakor kezdıdjenek. Legyen a rendkívüli üléseknek rendje, és igazodjanak azokhoz, 
akik a munkájuk miatt késıbb érnek haza. 
 
 
Méreg János alpolgármester – egyéb napirendi pont, kérdés, észrevétel nem lévén - 
megköszöni a részvételt és a nyílt ülést 16.25 órakor bezárja. 
 
 
Enying, 2012. június 12. 
 
 
 
 
 
    Méreg János      Mihályfi Gábor 
  alpolgármester           aljegyzı 
 
 
 
 
 
      Vajda Balázs                  Varga Gyula 
         hitelesítı           hitelesítı 
     


