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tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Helye:

Vas Gereben Mővelıdési Ház Színház terem
8130 Enying, Bocskai u. 1.

Jelen vannak:

Pıdör Gyula polgármester,
Méreg János alpolgármester,
Buza Lajos, Gebula Béla Ákos,
Dr. Lelkes Ákos, Nyikos István,
Vajda Balázs, Varga Gyula,
Viplak Tibor képviselık
Szörfi István jegyzı
Mihályfi Gábor aljegyzı
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı
Királyné Csernánszki Ilona bölcsıde vezetı
Tolnai Zsuzsanna óvodavezetı
Nemes Diána VGMHK vezetı
Frank Annamária HBFGÁI mb. igazgató
Vargáné Kránicz Erzsébet ESZI mb. vezetı
Dr. Dorkota Lajos kormánymegbízott
Varga Gábor országgyőlési képviselı
Dr. Csizek Tibor r.ezredes, r.kapitány
Angyal Gábor r.alezredes, r.ırsparancsnok
Elek Gyuláné HVB elnök
Deák Jánosné HVB tag
Halmai Attiláné HVB tag
Megjelentek jelenléti ív szerint
Szemerei Szilvia jegyzıkönyvvezetı

Méreg János alpolgármester köszönt minden vendéget, Dr. Dorkota Lajos
kormánymegbízott urat, Varga Gábor országgyőlési képviselıt, Kiss Norbert urat és Dr.
Csizek Tibor ezredes urat. Az ülést 16.10 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselık
határozatképes számban megjelentek, létszámuk 9 fı. A jegyzıkönyv vezetésére felkéri
Szemerei Szilviát, a jegyzıkönyv hitelesítésére javasolja Vajda Balázs és Varga Gyula
képviselıket. Kéri, hogy aki a hitelesítık személyével egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal a jegyzıkönyv hitelesítıjeként Vajda Balázs és
Varga Gyula képviselıket elfogadta.

Méreg János alpolgármester elmondja, hogy a képviselık megkapták a napirendet, kérdezi,
hogy a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek észrevétele, javaslata.
Gebula Béla Ákos képviselı javasolja elıre venni a 4.1 napirendi pontot, a rendırségi
beszámolót, hogy a városi rendırkapitány úr a beszámoló után tudjon távozni.
Méreg János alpolgármester kérdezi, hogy az eskütétel utáni elsı elıterjesztésként szeretnée, hogy ismertetésre kerüljön a beszámoló, illetve, hogy Polgármester úrral egyeztette-e a
képviselı úr módosító javaslatát.
Gebula Béla Ákos képviselı az eskütétel után javasolja megtárgyalni a beszámolót.
Szörfi István jegyzı kéri a napirendi pontok számával egyértelmővé tenni, azaz a 4.1
napirendi pont 3. napirendi pontként kerülne ismertetésre.
Méreg János alpolgármester kéri, hogy aki a módosító javaslattal egyetért, kézfeltartással
szavazzon.
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal a 3. „A polgármester illetményének és
költségtérítésének megállapítása” napirendi pontot a 4.1 „Enying város közrendjének és
közbiztonságának 2011. évi helyzetérıl” napirendi ponttal felcseréli.
Méreg János alpolgármester kérdezi, van-e még valakinek módosító javaslata. A képviselık
részérıl egyéb módosító javaslat nem lévén ismerteti módosító javaslatait. A nyílt ülés
napirendjére javasolja felvenni az iskola igazgató-helyettesi státusz kérdését.
Szörfi István jegyzı számszerősíti a napirend-módosítást, azaz 4.3 napirendi pontként
kerülne felvételre az iskola igazgató-helyettesi státusz kérdése.
Méreg János alpolgármester kéri, hogy aki az iskola igazgató-helyettesi státusz kérdésének
4.3 napirendi pontként való napirendre vételével egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az „Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és
Általános Iskola igazgató-helyettesi státusza” elıterjesztés 4.3 napirendi pontként való napirendre
vételét elfogadta.
Méreg János alpolgármester javasolja a zárt ülés napirendjére 2. napirendi pontként felvenni
a Városunkért Közalapítvány kuratóriumi tagjainak kiegészítését. Kéri, hogy aki ezzel
egyetért, kézfeltartással szavazzon.
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal a „Városunkért Közalapítvány kuratóriumi
tagjainak kiegészítése” elıterjesztés zárt ülés 2. napirendi pontjaként való napirendre vételét elfogadta.
Méreg János alpolgármester javasolja a zárt ülés napirendjére 3. napirendi pontként felvenni
az ESZI hagyatéki ügyében letéti számlára utalás elıterjesztést. Kéri, hogy aki ezzel egyetért,
kézfeltartással szavazzon.
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az „ESZI hagyatéki ügy – letéti számlára utalás”
elıterjesztés zárt ülés 3. napirendi pontjaként való napirendre vételét elfogadta.
Méreg János alpolgármester – egyéb módosító javaslat nem lévén - kéri, hogy aki a
módosított napirenddel egyetért, kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal a nyílt és zárt ülés módosított napirendjét elfogadta.
Napirend:
Nyílt ülés
1. Az idıközi polgármester-választás eredményének ismertetése
Elıadó: Elek Gyuláné
HVB elnök

2. A polgármester eskütétele
Elıadó: Elek Gyuláné
HVB elnök

3. Enying város közrendjének és közbiztonságának 2011. évi
helyzetérıl
Elıadó: Méreg János
alpolgármester

4. Polgármester, Alpolgármester elıterjesztései
4.1
4.2
4.3

A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
Tulajdonosi hozzájárulás kérése földkábel építéshez és Kártalanítási
Megállapodás a vezeték és tartozékainak létesítése tárgyában
Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola vezetı-helyettesi
státusza
Elıadó: Méreg János
alpolgármester

5. Jegyzı, Aljegyzı elıterjesztései
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

SZMSz függelékének módosítása
Szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezése
Az önkormányzati rendeletek elıkészítésében való társadalmi
részvételrıl szóló önkormányzati rendelet megalkotása
A helyi címerrıl és zászlóról, valamint a közterületek nemzeti ünnepeken
történı fellobogózásáról megalkotása
Feladatellátási szerzıdés módosítása
Elıadó: Mihályfi Gábor
aljegyzı

6. Humán Bizottság elıterjesztése
6.1
6.2

Az Egyesített Szociális Intézmény 2011. évi beszámolója
Feladat-ellátási szerzıdés módosítás – Miljagy Kft.
Elıadó: Dr. Lelkes Ákos
HB elnöke

Zárt ülés
1. Humán Bizottság elıterjesztései
1.1

I. számú háziorvosi körzet feladatellátása
Elıadó: Dr. Lelkes Ákos
HB elnöke
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2. A
Városunkért
megválasztása

Közalapítvány

kuratóriumi

tagjainak

Elıadó: Pıdör Gyula
polgármester

3. Hagyatéki ügy letéti számlára utalás
Elıadó: Méreg János
alpolgármester

1.

Az idıközi polgármester-választás eredményének ismertetése

Méreg János alpolgármester megkér Elek Gyulánét, a Helyi Választási Bizottság elnökét,
hogy ismertesse a választás eredményét.
Elek Gyuláné HVB elnök tisztelettel köszönti a megjelenteket, elmondja, hogy az idıközi
polgármester-választás szervezetten és rendben lezajlott. 5.770 szavazásra jogosult
személybıl 1.477-en mentek el szavazni. Négy polgármester jelölt indult, Halász Gábor 70
érvényes szavazatot kapott, Méreg János 748 érvényes szavazatot kapott, Pıdör Gyula 850
érvényes szavazatot kapott, és Szigeti Zoltán, a Szabad Nemzet Egyesület képviseletében 75
szavazatot kapott. A szavazás eredménye: 850 érvényes szavazattal Pıdör Gyula lett Enying
Város Polgármestere. Munkájához sok sikert, egészséget és sok pénzt kíván Enying város
fejlesztéséhez. A Helyi Választási Bizottság nevében gratulál.

2.

A polgármester eskütétele

Pıdör Gyula polgármester Elek Gyuláné HVB elnök elımondásával leteszi az alábbi esküt.
„Én Pıdör Gyula becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak
Alaptörvényéhez hő leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; polgármesteri
tisztségembıl eredı feladataimat Enying város fejlıdésének elımozdítása érdekében
lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy
segéljen!”
Elek Gyuláné HVB elnök átadja a megbízólevelet a polgármester részére.
Méreg János alpolgármester gratulál, és sok sikert kíván Polgármester úr munkájához.
Átadja a szót Dr. Dorkota Lajos kormánymegbízott úrnak, aki jelezte, hogy szólni kíván.
Dr. Dorkota Lajos kormánymegbízott örömmel jött ma ide. Gratulál polgármester úrnak a
megválasztásához és Enyingnek is, mert a 30%-os részvétel egy idıközi polgármesterválasztáson nem rossz eredmény. Sajnos ritkán jár testületi ülésekre, gyakrabban szeretne
élni ezzel a lehetıséggel, de sajnos ideje nem mindig engedi. Fontosnak tartotta, hogy mint a
kormányhivatal vezetıje felkeresse ma az önkormányzatot és biztosítsa mind a testületet,
mind a polgármestert, és az enyingieket a támogatásáról. Másfél évvel ezelıtt jött létre a
Fejér Megyei Kormányhivatal, a Kormány területi államigazgatási szerve, és 16
szakigazgatási szerv tartozik hozzá, valamint intézmények, iskolák, kulturális intézmények,
jelenleg a múzeum is. Több mint 1300 alkalmazott munkatárs fegyelmezetten végzi a
munkáját. Felajánlja a segítségüket, hiszen valamennyi önkormányzattal kapcsolatban
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állnak. A törvényességi felügyeletet ellátó szakigazgatási szervként megkapták a testületi
ülésekrıl készült jegyzıkönyveket, figyelemmel tudja kísérni a testület munkáját. Kéri a
jegyzı urat, a képviselıket, ha bármi gond, észrevétel van, keressék ıt és munkatársait.
Mindegyik önkormányzat hiánnyal küzd. Az enyingiek az elmúlt napokban kaptak
ÖNHIKI-bıl forrást. Biztosan a jövıben is pályázni fognak erre. Tájékoztatja a jelenlévıket,
hogy a START közmunkaprogramon keresztül 134 md forint áll országosan rendelkezésre.
Itt rosszabb a megyei átlagnál a munkanélküliség, több mint 21% nem tud elhelyezkedni. A
munkaügyi központon keresztül tudnak segítséget nyújtani a városnak. A munkaügyi
központ vezetıje fel fogja keresni a polgármestert ez ügyben. Bízik benne, hogy a testület
majd támogatni fogja. Látta Enying harcát, látta a jegyzıkönyveket, azt kívánja, fogjanak
össze, dolgozzanak együtt. Minél kisebb egy település, annál inkább háttérbe szorítható a
politikai csatározás, annál inkább az együttmőködésre kellene helyezni a hangsúlyt.
Felkereste az egyes településeket a járások kialakítása miatt a járási törvény elıkészítésekor.,
és igen jó tapasztalata van az együttmőködésrıl. Képviselı úr javaslatára, és az ı
támogattásával Enying járási címre tehet szert 2013. január 1-tıl. Ez nagy lehetıség az itt
élıknek, közelebb kerülhet hozzájuk az ügyintézés, gyorsabban intézhetik napi
problémájukat, és csökkenthetı a bürokráciára fordítandó költség és idı. Ez is egy kitörési
pont a településnek, bízik benne, hogy élni fognak vele. Vállalta, hogy együttmőködik, és
bármi probléma merül fel, megtalálják ıt vagy bármelyik munkatársát. 18 hónap után, a
hivatala megtanulta, hogy az elsı mindig az állampolgár, és a polgárok érdeke, és az ı
kérelmőket soron kívül kell intézni. Különös tekintettel arra, ha azt egy járás Képviselıtestülete kéri. Ragadják meg a lehetıséget, és fogjanak össze! Még egyszer jó munkát kíván.
Méreg János alpolgármester 15 perc szünetet rendel el, de a szünet elıtt még megadja a szót
Varga Gábor országgyőlési képviselınek.
Varga Gábor országgyőlési képviselı sok szeretettel köszönti a megjelenteket, a
polgármestert, a kormánymegbízott urat, polgármestertársait. A haza nem lehet ellenzékben,
Enying sem lehet ellenzékben. Kormánymegbízott úr szavai egyértelmő utalás volt, hogy
minden segítséget meg fog kapni Enying, amit tisztességes keretek között meg tud adni. A
kampány során sokat próbált együttgondolkodni a jelenlévıkkel, de mindig arra jutottak,
hogy összefogás nélkül nem fog menni. Sajnálatos esemény miatt került sor új polgármesterválasztásra. Az új polgármester irányvonala, melyet szeretne bejárni, nem fog menni Önök
nélkül, a Képviselı-testület nélkül, nem fog menni mindenki összefogása nélkül. A felülrıl
jövı összefogásra ott van a kezdeményezés. Arra bíztat mindenkit, a civileket,
állampolgárokat, egyesületeket, polgármestert, képviselı-testületi tagokat, próbálják meg
Enyinget úgy pályára helyezni, hogy Enyingrıl az összefogás révén, egy sikeres város képe
lebegjen elıttünk. Ehhez kellenek azoknak az embereknek a gesztusai, akik úgy érzik ma,
gyıztek, és azoké, akik úgy érzik, veszítettek. Ma nincs gyıztes és nincs vesztes. Enying
választott. Együtt dolgozva kellene elérni, hogy sikeresebb legyen, mint az elızı idıszakok
Enying történetében. Bízik benne, hogy mindannyian értik ezt a felelısséget, és mindannyian
magukra is veszik, vállalkozók, civilek, közhasznú egyesületek, magánemberek, képviselık,
polgármester úr, jegyzı úr, és mindannyian, akik felelısséggel tartoznak azoknak az
emberknek, akik elmentek választani. İk arra szavaztak, hogy Enying fejlıdési pályára
álljon, és lehetıség szerint két év múlva azzal a tudattal válasszanak újra, hogy 2012. június
17-én jól választottak. És egy olyan polgármester és egy olyan Képviselı-testület dolgozik
Enyingért, akik össze tudnak fogni, és kijelölik az irányt, ami 20-30-40 évre meghatározza
Enying pályáját. Ezért mindenkinek közösen egy irányba kell húzni a szekeret. Hogy ez az
irány, milyen irány lesz, lehetıség szerint azt kéri, hogy a polgármesternek legyen kijelölı
szerepe. Ha ezt támogatni tudják, biztos benne, hogy ez a közeg, amiben jelenleg Enying
van: a munkanélküliség, a térségre jellemzı depresszió el fog múlni, és 2-6-10 év múlva egy
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boldogabb, szebb, világosabb és jobb teljesítményre képes Enyinget tud átadni az utódoknak.
Ehhez kéri mindenki segítségét. Kéri mindenkinek a pozitív hozzáállását, és kéri, hogy senki
ne érezze magát vesztesnek. Polgármester úrnak a munkájához pedig kíván egy jó adag
türelmet, jó egészséget. Köszöni, hogy meghallgatták.

Az ülés rövid szünet után, 16.40 órakor, változatlan képviselıi létszámmal folytatódik.

Pıdör Gyula polgármester megkér mindenkit, hogy egy percig néma csendben állva
emlékezzenek Dr. Pintér Györgyre.
A jelenlévık egy percig néma csendben állva tisztelegnek Dr. Pintér György emlékének.

Méreg János alpolgármester megkéri Angyal Gábor r.ırsparancsnokot, ismertesse a
közrendvédelmi, közbiztonsági beszámolóját.

3.

Enying város közrendjének és közbiztonságának 2011. évi helyzetérıl

Angyal Gábor r.ırsparancsnok köszöni a meghívást, elmondja, hogy minden évben
tájékoztatást ad az elmúlt év rendészeti tevékenységérıl. 2008. január 1-jétıl nevezte ki ıt
kapitány úr ırsparancsnokká, azóta dolgozik a városban, és akkor felkérték ıt a
közbiztonsági tevékenységre. Nagy személyzeti veszteség érte az ırsöt a nyugdíjazás révén,
a kapitány úr azonban ígérte, hogy orvosolni fogják a problémát. Tavaly ez meg is történt,
hét új kolléga érkezett az ırsre. Így lassan egy éve teljes létszámmal dolgozik az ırs. Ennek
köszönhetıen a közterületi órák száma nıtt, a körzeti megbízottak megkezdték teljes havi
tevékenységüket. A nagyobb jelenlétnek köszönhetıen csökkent a bőncselekmények száma.
Az összes bőncselekmény 14-el lett több az elızı évhez képest, de átstrukturálódott és ez
érezhetı. A vagyon elleni bőncselekményekkel szemben sok lett az okirat-hamisítás, a
zaklatás, ezek rendıri eszközökkel nem befolyásolhatóak. Örömmel tapasztalták, hogy a
gépkocsifeltörések, a lakásbetörések, és a betöréses lopások száma nagy mértékben csökkent.
A vagyon elleni bőncselekmények száma csökkent, tavaly rablás nem történt. Azt tudni kell,
hogy ebben az esetben a vagyon elleni bőncselekmény személy elleni erıszakkal párosul,
tehát jelentıs változás, hogy ilyen tavaly nem történt. Az elmúlt években nagy fejlıdésen
ment át az enyingi polgárırség. Több száz óra közös szolgálatot láttak el, így a szılıhegyet,
külsı területeket is lefedték. Amikor 200 robbanótestet találtak Enying határában, akkor is a
polgárırség volt jelen. Kéri, hogy a lehetıségekhez mérten, támogassák a tevékenységüket,
ez fontos a közbiztonság érdekében. A közlekedésrendészeti tevékenység kapcsán volt olyan
kérés, hogy lassítsák le a forgalmat a városban. Kollégái megszerezték a traffipax készülék
kezelıi jogosultságot, és ezt követıen heti, kétheti rendszerességgel traffipaxos szolgálatot
látnak el. Fontos, hogy autóból hajtják végre, mert nem az a cél, hogy sokat büntessenek,
hanem a forgalomlassítás. Sajnos sokszor nem ér célba. Enying belvárosában, egyet
leszámítva, nem történt súlyos baleset, bár komoly forgalmat bonyolít le a város. Köszöni a
Képviselı-testület és a polgármesteri hivatal támogatását, a városgondnokság révén
segítségükre voltak az ırsön felmerült problémák megoldásában, és közremőködtek az
udvar átalakításában. Az ırs szempontjából fontos a kapcsolattartás. Kéri a beszámoló
elfogadását. Kéri, hogy a lehetıségekhez mérten támogassák a rendıri munkát, és a
polgárırség munkáját. Köszöni szépen a szót.
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Méreg János alpolgármester megköszöni a beszámolót, és kérdezi, van-e valakinek kérdése,
hozzászólása. Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy aki a beszámoló elfogadásával
egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének
164/2012. (VI. 27.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a
Székesfehérvári Rendırkapitányság Enyingi Rendırırsének
„Enying város közrendjének és közbiztonságának 2011. évi
helyzetérıl” szóló beszámolóját melléklet szerinti tartalommal
és formában elfogadja.

4.
4.1

Polgármester, Alpolgármester elıterjesztései
A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása

Méreg János alpolgármester elmondja, hogy a választást követı elsı ülésen kell dönteni a
polgármester illetményérıl és költségtérítésérıl. Kérdezi, van-e valakinek hozzászólása,
észrevétele. Kérdés, észrevétel nem lévén ismerteti az illetmény megállapítására vonatkozó
melléklet szerinti határozati javaslatot. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele.
Hozzászólás nem lévén, kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel
jelezze.
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének
165/2012. (VI. 27.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy
határozott, hogy Pıdör Gyula fıállású polgármester
illetményét, megválasztásának napjától – 2012. június 17-tıl –
bruttó 525.000,- Ft/hó, azaz ötszázhuszonötezer forint/hó
összegben állapítja meg.
A Képviselı-testület felkéri a jegyzıt, hogy a szükséges
intézkedéseket, különösen az illetmény számfejtéssel
kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Határidı:
Felelıs:

azonnal
Szörfi István jegyzı

Méreg János alpolgármester ismerteti a költségtérítés megállapítására vonatkozó melléklet
szerinti határozati javaslatot. Kérdezi, van-e valakinek észrevétele ezzel kapcsolatban.
Pıdör Gyula polgármester jelzi, hogy a jogszabály által elıírt minimumot kérte.
Méreg János alpolgármester kérdezi, van-e valakinek egyéb észrevétele. Egyéb hozzászólás
nem lévén, kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének
166/2012. (VI. 27.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy
határozott, hogy Pıdör Gyula fıállású polgármester részére,
megválasztásának napjától – 2012. június 17-tıl – havi
illetménye 220%-nak megfelelı költségátalányt állapít meg,
melynek összege 105.000,- Ft/hó, azaz egyszázötezer forint/hó.
A Képviselı-testület felkéri a jegyzıt, hogy a szükséges
intézkedéseket, különösen az illetmény számfejtéssel
kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Határidı:
Felelıs:

azonnal
Szörfi István jegyzı

Méreg János alpolgármester átadja az ülés vezetését Pıdör Gyula polgármesternek.

4.2

Tulajdonosi hozzájárulás kérése földkábel építéshez és Kártalanítási Megállapodás
a vezeték és tartozékainak létesítése tárgyában

Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy a képviselık az elıkészített anyagot megkapták,
a honlapon látható. Kérdezi, kíván-e valaki kiegészítést, van-e valakinek kérdése. Kérdés
nem lévén ismerteti a hozzájárulás megadására irányuló melléklet szerinti határozati
javaslatot. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, hozzászólása.
Varga Gyula képviselı a helyszínrajzon látja, hogy érinti, vagy megközelíti a meglévı
szennyvízvezeték 130-as szakaszát. A meglévı szennyvízelvezetı csı nyomvonala nincs
feltüntetve, kérdezi, hogy egyeztetve lett-e.
Szörfi István jegyzı elmondja, hogy az egyeztetés megtörtént.
Varga Gyula képviselı szerint szakfelügyeletet kell kérni, gondolja, hogy azt a kivitelezı
fogja ellátni.
Méreg János alpolgármester fontosnak tartja megjegyezni, hogy a költségek nem Enying
Város Önkormányzatát terhelik.
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek egyéb kérdése. További észrevétel nem
lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének
167/2012. (VI. 27.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy
határozott, hogy a SZAVELEKTRO Kft. (8372 Cserszegtomaj,
Majori u. 61.) 16/2012. tervszámú „Enying, Szabadság tér KÖF
kiváltása földkábelre (KKH)” tárgyú terve alapján az E.ON DélDunántúli Áramhálózati Zrt. (7626 Pécs, Búza tér 8/a.), mint
beruházó részére az Enying 2009 és 1474/45 hrsz-ú ingatlanok
igénybevételéhez tulajdonosi hozzájárulását megadja, valamint
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hozzájárul az ingatlanokat érintı vezetékjog alapításához és
mellékelt tervezet szerint Kártalanítási Szerzıdést köt az E.ON
Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt-vel (7626 Pécs, Búza tér 8/a.)
ugyanezen ingatlanok vonatkozásában.
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt a tulajdonosi hozzájárulás
elkészítésére, felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi
hozzájárulás aláírására, továbbá felhatalmazza a polgármétert a
határozat mellékletét képezı Kártalanítási Szerzıdések
aláírására.
Felelıs:
Határidı:

4.3

Pódör Gyula polgármester
2012. július 16.

Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola vezetı-helyettesi státusza

Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy a megbízott igazgató megbízása június 30-val
lejár. Az igazgató-helyettes, Huszka József úr lemondott helyettesi státuszáról, így az július
elején megszőnik. Az iskola nem maradhat vezetı és aláíró nélkül. Ki kell írni az igazgatói
állást. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, kíván-e valaki hozzászólni.
Gebula Béla Ákos képviselı elmondja, hogy július 1-el megszőntették az iskolában az
igazgató-helyettesi státuszt, ezzel már akkor sem értett egyet. Szakértı szerint is ekkora
intézményben kettı igazgató-helyettes kell. Tudja, hogy ez pénz kérdése is. Kéri a Humán
Bizottságot és a Képviselı-testületet, hogy vizsgálja felül, hogy ne csak ideiglenesen, hanem
állandóra legyen igazgató-helyettes, hogy az oktatás megfelelı színvonalon történhessen.
Dr. Lelkes Ákos HB elnöke kéri, hogy a Gazdasági Bizottság is vizsgálja meg a javaslat
anyagi lehetıségeit.
Szörfi István jegyzı felhívja rá a figyelmet, hogy január 1-tıl az önkormányzatnak nem lesz
köze az iskola személyzeti politikájához, december 31-ig tudnak változtatni.
Pıdör Gyula polgármester ismerteti a korábbi döntés módosítására, a határozott idı
meghosszabbítására irányuló melléklet szerinti határozati javaslatot. Kéri, hogy aki a
határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének
168/2012. (VI. 27.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy
határozott, hogy a 256/2011. (VIII. 31.) számú határozatban
szereplı „2012. július 1. napjáig” szövegrész helyébe a „2012.
augusztus 15. napjáig” szöveg lép.
Határidı:
Felelıs:

a módosulás tekintetében azonnal, a módosított
döntés végrehajtása tekintetében 2012. június 30.
Frank Annamária mb. intézményvezetı
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Pıdör Gyula polgármester átadja a szót Mihályfi Gábor aljegyzınek, hogy ismertesse
elıterjesztéseit.

5.
5.1

Jegyzı, aljegyzı elıterjesztései
SZMSZ függelékének módosítása

Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy öt elıterjesztést hozott a Képviselı-testület elé.
Elsıként az SZMSZ függelékének módosítását. A függelék tartalmazza a Képviselı-testület
tagjainak felsorolását. Egyszerő többség szükséges a határozat meghozatalához. Kéri a
képviselıket, hogy fogadják el a határozati javaslatot.
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése. Kérdés nem lévén ismerteti a
határozati javaslatot, a határozat mellékletét nem kívánja ismertetni.
Buza Lajos képviselı fontosnak tartja elmondani, hogy arról szavaznak, hogy dr. Pintér
György helyett Pıdör Gyula neve szerepeljen az SZMSZ-ben.
Pıdör Gyula polgármester kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással
jelezze.
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének
169/2012. (VI. 27.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy
határozott, hogy az Enying Város Önkormányzatának
Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 11/2007. (III. 30.)
önkormányzati rendelet 4. függeléke helyébe a határozat
mellékletét képezı függelék lép.
Határidı:
Felelıs:

5.2

azonnal
Pıdör Gyula polgármester

Szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezése

Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy az Országgyőlés új szabálysértési törvényt alkotott,
mely szerint az önkormányzatok kötelesek hatályon kívül helyezni saját szabálysértési
rendelkezéseiket. Április 15-tıl a szabálysértési ügyekben a kormányhivatalok illetékesek,
ezen dátum elıtti szabálysértéseket továbbra is a jegyzı bírálja el. A törvény
kötelezettségnek meg kell felelni, ez 6 + 1 rendeletet érint, melyekben hatályon kívül kell
helyezni az érintett rendelkezéseket. Ha a végrehajtási rendeletek is megjelennek, kirívóan
közösségellenes magatartásokat szabályozhatja rendeletében, és ezen szankciókat ismét
bevezetheti más néven, nem szabálysértésként. Jelenleg hat rendeletben kell hatályon kívül
helyezni a szabálysértési rendelkezéseket.
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, véleménye. Elmondja, hogy a
tervezetet mindenki megkapta, ezért terjedelme miatt nem kívánja ismertetni. Kéri, hogy aki
a rendelettervezet elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.
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A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az önkormányzati
rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezések hatályon kívül
helyezésérıl jelen jegyzıkönyv mellékletét képezı 17/2012. (VII. 02.) számú
rendeletet alkotja.

5.3

Az önkormányzati rendeletek elıkészítésében való társadalmi részvételrıl szóló
önkormányzati rendelet megalkotása

Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy a régi Ötv. Kiegészítése adott felhatalmazást, hogy
a tervezeteket a választópolgárok minimum három napig észrevételezhessék, és a rendeletek
mellékletét fogja képezni az errıl készített összefoglaló.
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése. Hozzászólás nem lévén kéri,
hogy aki a rendelettervezettel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az önkormányzati rendeletek
elıkészítésében való társadalmi részvételrıl jelen jegyzıkönyv mellékletét
képezı 18/2012. (VII. 02.) számú rendeletet alkotja.

5.4

A helyi címerrıl és zászlóról, valamint a közterületek nemzeti ünnepeken történı
fellobogózásáról megalkotása

Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy a korábbi rendelet kerül átdolgozásra, mert új
felhatalmazást kapott az önkormányzat. Egy kiegészítéssel változatlan formában, illetve új
felhatalmazással került megfogalmazásra a rendelettervezet. A kiegészítés pedig, hogy a
közterületek fellobogózásánál a városgondnokságot jelölték meg szervezetként. Illetve a
szabálysértési törvény írt kötelmet. A címert illetıen felsorolta a rendelet, mely esetekben
lehet felhasználni azt, amennyiben ezt megszegte valaki, szabálysértést követett el. Ez a
szabálysértés az elızıek miatt kikerült a tervezetbıl. Minısített többség szükséges a rendelet
megalkotásához.
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek véleménye, hozzászólása. Hozzászólás
nem lévén, a tervezet terjedelmére tekintettel nem ismerteti azt, hanem kéri, hogy aki a
rendelettervezet elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal a helyi címerrıl és zászlóról,
valamint a közterületek nemzeti ünnepeken történı fellobogózásáról jelen
jegyzıkönyv mellékletét képezı 19/2012. (VII. 02.) számú rendeletet alkotja.

5.5

Feladatellátási szerzıdés módosítása

Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy hasonló témában a HB is hoz elıterjesztést. Azért
kérte ezt külön napirendre venni, mert a HB ülését követıen a szakhatóságok jelezték, hogy
a feladat-ellátási szerzıdésben további módosítást szeretnének, hogy állami támogatást
kapjon az önkormányzat. A MILJAGY Egészségügyi és Szolgáltató Kft., valamint Dr.
Taubert Márta feladat-ellátási szerzıdésmódosítása technikai jellegő, kéri elfogadni azt.
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Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, véleménye. A határozat
terjedelmére tekintettel nem ismerteti azt. Elmondja, hogy a végrehajtási határidı június 30.
napja. Kéri, hogy aki a melléklet szerinti határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel
szavazzon.
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének
170/2012. (VI. 27.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy
határozott, hogy
1. a MILJAGY Egészségügyi és Szolgáltató Kft.-vel megkötött,
az enyingi II. számú (070090074 kódszámú) háziorvosi
körzetre vonatkozó feladat-ellátási (átvállalási) szerzıdés 6.
pontja az alábbi szöveggel és függelékkel egészül ki:
„Dr. Miljánovits György helyettesítı orvosként a szerzıdés
1. függelékében megjelölt négy orvost bízhatja meg és csak
e négy orvos akadályoztatása esetén alkalmazhat olyan 3.
személyt helyettesítésre, aki ugyancsak jogosult a
háziorvosi tevékenység gyakorlására.”
2. a Dr. Taubert Márta gyermekorvossal 2012. május 30.
napján kötött, 160/2012. (V. 30.) számú határozatával
jóváhagyott feladat-ellátási szerzıdés
- a 4. pontban szereplı mondat vége az alábbi szöveggel
egészük ki: „az enyingi II. számú házi gyermekorvosi körzetre
vonatkozóan.”
- 5. c) pontja helyébe az alábbi szöveg lép: „c) A helyettesítést
lehetıleg úgy kell lebonyolítani, hogy az az ellátást igénybe
vevıknek minél kevesebb kellemetlenséget okozzon, azaz a
helyettesítésre vonatkozó rendelési idıben (szerzıdés 9. a)
pontja) és rendelıben (szerzıdés 14. pontja) , vagy Enying
város közigazgatási területen belül a beteg otthonában.”
- 9. a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„a)
Hétfı:
13.00-15.00 óráig
Kedd:
8.00-10.00 óráig
Szerda:
14.00-16.00 óráig
Csütörtök:
8.00-9.00 óráig (Balatonbozsok), 9.30-11.00 óráig
(Enying)
Péntek:
12.00-13.00 óráig
Tanácsadás: szerdánként 13.00-14.00 óráig”
Felhatalmazza a polgármestert a szerzıdések aláírására. A Dr.
Taubert Márta gyermekorvossal 2012. május 30. napján kötött

12/14

feladat-ellátási szerzıdés a fenti szöveggel módosulva lép
hatályba.
Határidı:
Felelıs:

2012. június 30.
Pıdör Gyula polgármester

Pıdör Gyula polgármester felkéri a Humán Bizottság elnökét, Dr. Lelkes Ákos képviselıt,
hogy ismertesse a bizottság elıterjesztéseit.
6.
6.1

Humán Bizottság elıterjesztései
Az Egyesített Szociális Intézmény 2011. évi beszámolója

Dr. Lelkes Ákos HB elnök köszöni a szót, és elmondja, hogy a bizottság június hónapban
kétszer ülésezett, elvégezték a szociális és segélyezési tevékenységüket, mely döntésekrıl a
határozatot az érintettek megkapják. Több egyéb napirendi pontot is tárgyaltak, melyekbıl
három elıterjesztést nyílt ülésen, egyet pedig zárt ülésen kíván ismertetni. Az ESZI 2011. évi
tevékenységérıl szóló beszámolót minden képviselı megkapta. A beszámoló jól
áttekinthetı, magas színvonalú, táblázatok segítik benne az áttekinthetıséget. Meghívta az
ülésre az intézményvezetıt, hogy amennyiben kérdés merülne fel a beszámolóval
kapcsolatban, megválaszolja azt.
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, hozzáfőznivalója.
Dr. Lelkes Ákos HB elnök – kérdés nem lévén – ismerteti a bizottság beszámoló
elfogadására irányuló melléklet szerinti 84/2012. (VI. 13.) számú határozatát.
Pıdör Gyula polgármester
kézfelemeléssel jelezze.

kéri,

hogy aki

a

beszámoló

elfogadásával

egyetért,

A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének
171/2012. (VI. 27.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy
határozott, hogy az Egyesített Szociális Intézmény 2011. évi
tevékenységérıl készült - jelen határozat mellékletét képezı beszámolót elfogadja.

6.2

Feladat-ellátási szerzıdés módosítás – Miljagy Kft.

Dr. Lelkes Ákos HB elnök kéri Mihályfi Gábor aljegyzıt, ismertesse a szerzıdésmódosítás
indokát.
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy a 2000. évi II. törvény az önálló orvosi
tevékenységrıl január 1-el módosult, és a feladat-ellátási szerzıdés kötelezı tartalmi elemeit
megváltoztatta. További módosítás, hogy az elızı napirendnél elhangzottak itt is
érvényesek, azaz ebben a szerzıdésben is átvezetésre kerülnek. A zárt ülésen pedig az I.
számú háziorvosi körzet szerzıdésmódosítását ismerteti majd.
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Dr. Lelkes Ákos HB elnök elmondja, hogy Benyes doktornı szeretne megválni Enyingtıl.
Volna, aki átvenné a praxist, tehát folyamatos lehetne a mőködés.
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése.
Dr. Lelkes Ákos HB elnök – kérdés nem lévén – ismerteti a bizottság szerzıdésmódosításra
irányuló melléklet szerinti 86/2012. (VI. 20.) számú határozatát.
Pıdor Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése. Kérdés, észrevétel nem lévén
kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének
172/2012. (VI. 27.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy
határozott, hogy a MILJAGY Egészségügyi és Szolgáltató Kft.vel megkötött, az enyingi II. számú (070090074 kódszámú)
háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási (átvállalási)
szerzıdést a határozat mellékletét képezı okirata szerint
módosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a módosító szerzıdés aláírására.
Határidı:
Felelıs:

2012. június 30.
Pıdör Gyula polgármester

Pıdör Gyula polgármester – egyéb napirendi pont, kérdés, észrevétel nem lévén megköszöni a részvételt és a nyílt ülést 17.10 órakor bezárja.

Enying, 2012. július 2.

Pıdör Gyula
polgármester

Méreg János
alpolgármester

Vajda Balázs
hitelesítı

Szörfi István
jegyzı

Varga Gyula
hitelesítı
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