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Pıdör Gyula polgármester szeretettel köszönti a képviselıket, a megjelenteket és a TV-
nézıket, az ülést 15.30 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselık határozatképes 
számban megjelentek, létszámuk 9 fı. A jegyzıkönyv hitelesítésére felkéri Nyikos István és 
Viplak Tibor képviselıket. Kéri, hogy aki a hitelesítık személyével egyetért, kézfelemeléssel 
jelezze. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal a jegyzıkönyv hitelesítıjeként Nyikos István és 
Viplak Tibor képviselıket elfogadta. 
 
Pıdör Gyula polgármester a jegyzıkönyv vezetésére felkéri Gajdics Katalint. A napirend 
ismertetése elıtt módosító javaslatokkal kíván élni, kéri a képviselıket, hogy fogadják el 
azokat. 1.5 napirendi pontként javasolja napirendre venni az elıterjesztést az „AVE Zöldfok 
Zrt.-vel kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzıdés felülvizsgálata”. Kéri, hogy 
aki a napirendre való felvétellel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal a „AVE Zöldfok Zrt.-vel kötött 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerzıdés felülvizsgálata”-ról szóló elıterjesztést 1.5 napirendi 
pontként napirendre vette. 
 
Pıdör Gyula polgármester 2.1 napirendi pontként javasolja napirendre venni az 
elıterjesztést a „meghatalmazás bíróság elıtti képviseletre – Székesfehérvári Járásbíróság 
9.P.21.055/2013. számú ügyben”. Kéri, hogy aki a napirendre való felvétellel egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze. 
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A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal a „meghatalmazás bíróság elıtti képviseletre – 
Székesfehérvári Járásbíróság 9.P.21.055/2013. számú ügyben” szóló elıterjesztést 2.1 napirendi 
pontként napirendre vette. 
 
Pıdör Gyula polgármester 3.14 napirendi pontként javasolja napirendre venni az 
elıterjesztést a „Polgárırség együttmőködési megállapodás”. Kéri, hogy aki a napirendre 
való felvétellel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal a „Polgárırség együttmőködési megállapodás” 
szóló elıterjesztést 3.14 napirendi pontként napirendre vette. 
 
Pıdör Gyula polgármester 3.15 napirendi pontként javasolja napirendre venni az 
elıterjesztést a „EVSE Együttmőködési megállapodás”. Kéri, hogy aki a napirendre való 
felvétellel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal a „EVSE Együttmőködési megállapodás”szóló 
elıterjesztést 3.15 napirendi pontként napirendre vette. 
 
Pıdör Gyula polgármester 3.16 napirendi pontként javasolja napirendre venni az 
elıterjesztést a „Magyar Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezetének támogatási 
kérelme”. Kéri, hogy aki a napirendre való felvétellel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal a „Magyar Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei 
Szervezetének támogatási kérelme”szóló elıterjesztést 3.16 napirendi pontként napirendre vette. 
 
Pıdör Gyula polgármester 3.17 napirendi pontként javasolja napirendre venni az 
elıterjesztést a „Pszichológiai és Pedagógiai Intézet Közhasznú Alapítvány kérelme”. Kéri, 
hogy aki a napirendre való felvétellel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal a „Pszichológiai és Pedagógiai Intézet Közhasznú 
Alapítvány kérelme”szóló elıterjesztést 3.17 napirendi pontként napirendre vette. 
 
Pıdör Gyula polgármester 3.18 napirendi pontként javasolja napirendre venni az 
elıterjesztést a „Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
elıterjesztése”. Kéri, hogy aki a napirendre való felvétellel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal a „Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás elıterjesztése”szóló elıterjesztést 3.18 napirendi pontként napirendre vette. 
 
Pıdör Gyula polgármester 3.19 napirendi pontként javasolja napirendre venni az 
elıterjesztést a „Versenytárgyalás eredményének ismertetése”. Kéri, hogy aki a napirendre 
való felvétellel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal a „Versenytárgyalás eredményének 
ismertetése”szóló elıterjesztést 3.19 napirendi pontként napirendre vette. 
 
Pıdör Gyula polgármester 3.20 napirendi pontként javasolja napirendre venni az 
elıterjesztést a „Együttmőködési megállapodás – MEZİFÖLD Helyi Közösség Egyesület 
Elnöke”. Kéri, hogy aki a napirendre való felvétellel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
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A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal a „Együttmőködési megállapodás – MEZİFÖLD 
Helyi Közösség Egyesület Elnöke”szóló elıterjesztést 3.20 napirendi pontként napirendre vette. 
 
Pıdör Gyula polgármester 3.21 napirendi pontként javasolja napirendre venni az 
elıterjesztést a „A Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola Szülıi 
Munkaközösségének tulajdonosi és anyagi hozzájárulás iránti kérelme”. Kéri, hogy aki a 
napirendre való felvétellel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal a „A Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és 
Általános Iskola Szülıi Munkaközösségének tulajdonosi és anyagi hozzájárulás iránti kérelme”szóló 
elıterjesztést 3.21 napirendi pontként napirendre vette. 
 
Pıdör Gyula polgármester 3.22 napirendi pontként javasolja napirendre venni az 
elıterjesztést a „Telki szolgalmi jog alapításához vázrajz és terület-kimutatás megrendelése”. 
Kéri, hogy aki a napirendre való felvétellel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal a „Telki szolgalmi jog alapításához vázrajz és 
terület-kimutatás megrendelése”szóló elıterjesztést 3.22 napirendi pontként napirendre vette. 
 
Pıdör Gyula polgármester - egyéb módosító javaslat nem lévén - kéri, hogy aki a módosított 
napirenddel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal a módosított napirendet elfogadta. 
 
 
Napirend: 
Nyílt ülés  
 

1. Polgármester elıterjesztései 
1.1 A 2013. évi költségvetési rendelet módosítása 

/A PHT Bizottság támogató döntése a bizottság 2013.06.12-i 
elıterjesztései között olvasható/ 

1.2 Helyi Esélyegyenlıségi Program elfogadása 
/Az anyag 2013.06.24-én kerül fel a honlapra/ 

1.3 Mikrokörzeti Intézmény Társulási megállapodás elfogadása 
/Az anyag 2013.06.24-én kerül fel a honlapra/ 

1.4 Tulajdonosi hozzájárulás – Szennyvízberuházás 
1.5 AVE ZÖLDFOK Zrt.-vel kötött Hulladékgazdálkodási, 

Közszolgáltatási szerzıdés felülvizsgálata 
 

 Elıadó: Pıdör Gyula 
 Polgármester 
 
 

2. Jegyzı, aljegyzı elıterjesztései 
2.1 Meghatalmazás bíróság elıtti képviseletre – a Székesfehérvári 

Járásbíróság 9.P.21.055/2013 sz. ügyében 
 
  Elıadó: Kóródi-Juhász Zsolt, Mihályfi Gábor 
                   jegyzı                     aljegyzı 
 
 



4/50 

3. Pénzügyi, Humán és Településfejlesztési Bizottság elıterjesztései 
3.1 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 

beszámoló 
3.2 Enyingi Városi Bölcsıde pótelıirányzati kérelme 
3.3 Enyingi Szirombontogató Óvoda létszámbıvítése 
3.4 Az Enyingi Szirombontogató Óvoda kérelme (teljesítményösztönzı 

keret kifizetési kérelme) 
3.5 A Rozmaring Nyugdíjas Klub kérelme 
3.6 A 2013. évi költségvetési rendelet módosítása 
3.7 Jelzırendszeres házi segítségnyújtás további mőködtetése 
3.8 Az IPSZOLG-MH 96 Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme 
3.9 Az Enying, Hunyadi utcai partfal statikai szakvéleményének 

ismertetése 
3.10 DRV Zrt. 2013-2015 évi beruházási-felújítási és pótlási terv 
3.11 Versenytárgyalások eredményének ismertetése (Enying zártkert 

8313/2; külterület 0193/13, 085 és belterület 7701/1 hrsz) 
3.12 Európai Mobilitási Hét 
3.13 Vegyes ügyek 
3.13.1 Balogh István ingatlanvételi kérelme 
3.13.2 A budapesti Superbook Club Alapítvány sportpályabérleti kérelme 
3.14 Polgárırség – Együttmőködési megállapodás 
3.15 EVSE – Együttmőködési megállapodás 
3.16 Magyar Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezetének 

támogatási kérelme 
3.17 Pszichológiai és Pedagógiai Intézet Közhasznú Alapítvány kérelme 
3.18 DBRHÖT elıterjesztés 
3.19 Versenytárgyalás eredményének ismertetése 
3.20 Együttmőködési megállapodás – MEZİFÖLD Helyi Közösség 

Egyesület Elnöke 
3.21 A HBFGÁI Szülıi Munkaközösségének tulajdonosi és anyagi 

hozzájárulás iránti kérelme 
3.22 Telki szolgalmi jog alapításához vázrajz és területkimutatás 

megrendelése 
 

  Elıadó: Viplak Tibor, Gebula Béla Ákos, Dr. Lelkes Ákos 
         PHTB elnöke     PHTB alelnök     PHTB alelnök 
 
 
 
 
1 Polgármester elıterjesztései 
1.1 A 2013. évi költségvetési rendelet módosítása 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy jelen állás szerint az ingatlan eladások nem 
elvárás szerint teljesülnek. Így az ingatlan értékesítési bevétel felülvizsgálatát kéri, amirıl a 
bizottság már döntött. A pénzmaradvány felülvizsgálatához kapcsolódó tételekrıl, a 
mőködési költség hiányáról is szó van. Hozzáfőzi, hogy tervezhetnek mőködıképesség 
megırzését szolgáló kiegészítı támogatást a régi önhiki helyett. A kapcsolódó 
kormányrendelet megjelent, ami azt jelenti, hogy ebben az évben ezen a jogcímen 15 millió 
Ft-ot tud az önkormányzat kérelmezni, melybıl június 28-ig 7,5 milliót kapnak az iparőzési 
adó beszámítási kötelezettség pótlására és 1,664 millió Ft-ot gyermekétkeztetés támogatásra. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése. Kérdés nem lévén kéri, hogy 
aki a rendelettervezettel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.  
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A Képviselı-testület 9 igen egyhangú szavazattal az Enying Város 
Önkormányzatának 2013. évi költségvetésérıl szóló 1/2013. (III.1.) 
önkormányzati rendelete módosításáról jelen jegyzıkönyv mellékletét képezı 
17/2013. (VII. 2.) önkormányzati rendeletet alkotja. 

 
 
1.2 Helyi Esélyegyenlıségi Program elfogadása 
 
Pıdör Gyula polgármester megköszöni a Helyi Esélyegyenlıségi Program készítıinek a 
közremőködését. Röviden elmondja, hogy 2013. július 1.-tıl csak azok az önkormányzatok 
részesülhetnek pályázati úton odaítélt támogatásban, akik megfelelı, hatályos esély 
egyenlıségi tervvel rendelkeznek. Különösen a mélyszegénységben élı romák, gyermekek, 
idısek és fogyatékkal élık a teljes lakossághoz viszonyítva milyen lakhatási, foglalkoztatási, 
egészségügyi, szociális és területi mutatókkal rendelkeznek, milyen esély egyenlıségi 
problémákkal küzdenek. Ezzel foglalkozik ez a tanulmány. 
 
Gebula Béla képviselı elmondja, hogy a Pénzügyi, Humán és Településfejlesztési Bizottság 
tárgyalta a témát és egyhangúlag javasolta elfogadásra a testületnek. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése. Kérdés nem lévén kéri, hogy 
aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
153/2013. (VI. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy - a határozat mellékletét képezı tartalom 
szerint – elfogadja a város 2013-2018. évekre szóló Helyi 
Esélyegyenlıségi Programját. 
 
 
Határidı:  elfogadás tekintetében azonnal, egyebekben 

folyamatos 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester, intézményvezetık 

 
 
1.3 Mikrokörzeti Intézmény Társulási megállapodás elfogadása 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy a bizottság hosszan és részletesen megtárgyalta a 
kérdést, röviden arról van szó, hogy a társulást jogi személlyé kell alakítani ezzel a 
szabályzattal. Ha ez nem így történik, akkor az állami támogatás kb. 17 millió forinttal 
csökken, melybıl 6 millió forint, plusz a maradék 11 millió forintból az Enyingre esı 
lakosságarányos rész Enying városát érinti. Több millió forintot veszíthet a város ezzel, ha a 
testület nem hagyja jóvá. Kérdezi Jegyzı Úrtól van-e valami kérdése, kiegészítése. 
 
Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı köszönti a jelenlévıket, TV nézıket. Elmondja, hogy a Pénzügyi, 
Humán és Településfejlesztési Bizottság valóban nagyon részletesen tárgyalta a kérdést, 
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ahogy azt a Polgármester Úr is elmondta. 5 egyhangú szavazattal javasolta elfogadásra a 
Kéviselı-testületnek. Elmondja, hogy az elıterjesztésrıl azt kell tudni, hogy 3 határozati 
javaslatot tartalmaz. Az elsı határozat a korábbi Mikrokörzeti Megállapodás módosítása, 
ami egyben magába foglalja a Társulás jogi személlyé való alakítását. Ezzel egyidejőleg 
szükséges az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény alapító okiratának a módosítása is. 
Illetve van egy harmadik javaslat is, ami azt küszöböli ki, hogy ne kelljen határozott idıre 
megkötni ezt a szerzıdést, ezt egy feltételes határozatként hozná meg a Képviselı-testület. 
Elmondja, hogy szívesen válaszol a felmerülı kérdésekre és megköszöni a szót. 
 
Viplak Tibor képviselı elmondja, hogy a Bizottság valóban nagyon sokat és részletesen 
tárgyalta és nagyon sok veszéllyel jár ez a módosítás, illetve többletmunkával is. A bizottság 
támogatta, és úgy gondolja, hogy el kell fogadni, mivel többletforráshoz jut így az 
Önkormányzat. A döntési potenciál ezáltal ugyan csökkeni fog, de ezt fel kell vállalni és el 
kell fogadni az elıterjesztést. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı elmondja, hogy jó döntés nincs ebben a kérdésben. A Bizottság 
arra jutott, hogy több szól mellette, mint ellene, így javasolta elfogadásra. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı javasolja a lakosságnak, hogy nézzék át a Megállapodást 
amennyiben módjuk van rá, hogy elsı kézbıl informálódhassanak, hogy nem a jó 
megoldást, hanem a kevésbé rosszat voltak kénytelenek választani. 
 
Pıdör Gyula polgármester az egyes számú határozati javaslatot terjedelmére való tekintettel 
nem olvassa fel. A határozati javaslat elıterjesztés szerint. Kérdezi, van-e valakinek kérdése. 
Kérdés nem lévén kéri, hogy aki az egyes számú határozati javaslat elfogadásával egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
154/2013. (VI. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 
Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti 
Intézményi Társulás társulási megállapodásának – 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 146. § (1) 
bekezdésében foglaltak alapján – a felülvizsgálatával 
kapcsolatos elıterjesztést megtárgyalta és „az Enying 
Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi 
Társulás megállapodás (továbbiakban: Megállapodás) 
módosítására” vonatkozó javaslatot – a módosítással nem 
érintett rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az 
azokban foglaltakkal egyetértve az alábbi döntést hozza, 
illetve a társulási megállapodást 2013. június 30-i hatállyal 
az alábbiak szerint módosítja: 
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1. A Megállapodás bevezetı részének elsı bekezdése helyébe a következı rendelkezés 
lép: 

 
„Jelen megállapodás 2. pontjában nevesített önkormányzatok képviselı-testületei 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
(továbbiakban: Mötv.) 87. §-ában foglaltak alapján – figyelemmel a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: 
Sztv.) vonatkozó rendelkezéseiben foglaltakra, és a gyermekek védelmérıl és 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96. § (1) 
bekezdésében foglaltakra – az egyes – jelen megállapodás 4. pontjában nevesített – 
szociális és gyermekjóléti kötelezı feladataik ellátására – a korábban ugyanezen 
elnevezéssel mőködı társulás feladatainak ellátására – a korábbi jogi 
személyiséggel nem rendelkezı társulást átalakítják jogi személyiséggel 
rendelkezı társulássá az alábbiak szerint.” 

 
2. A Megállapodás 1. pontja az alábbira módosul: 
 
„1. A Társulás neve és székhelye:  Enying Mikrokörzeti Szociális és 
Gyermekjóléti      Intézményi Társulás (továbbiakban: 
Társulás) 
     8130 Enying, Kossuth Lajos utca 26.” 
 
3. A Megállapodás 2. pontja az alábbira módosul: 
 
„2. A Társulás tagjainak neve, székhelye, képviselıje: 
 
2.1.Enying Város Önkormányzat Képviselı-testülete 
8130 Enying, Kossuth Lajos utca 26. 
Pıdör Gyula polgármester 
 
2.2.Dég Község Önkormányzat Képviselı-testülete 
8135 Dég, Kossuth Lajos utca 17. 
Gárdonyi Sándorné polgármester 
 
2.3.Kisláng Község Önkormányzat Képviselı-testülete 
8156 Kisláng, Fı utca 63. 
Rumpler Tibor polgármester 
 
2.4.Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 
8136 Lajoskomárom, Komáromi út 4. 
Pirtyák Zsolt polgármester 
 
2.5.Lepsény Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete 
8132 Lepsény, Fı út 74. 
Kiss István polgármester 
 
2.6.Mezıkomárom Község Önkormányzat Képviselı-testülete 
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8137 Mezıkomárom, Petıfi Sándor utca 74. 
Köı Péter polgármester 
 
2.7.Szabadhídvég Község Önkormányzat Képviselı-testülete 
8138 Szabadhídvég, Községház utca 1. 
Pap László polgármester 
 
2.8.Mezıszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselı-testülete 
8133 Mezıszentgyörgy, Kossuth Lajos utca 48. 
Berta József polgármester” 
 
4. A Megállapodás 3. pontja az alábbira módosul: 
 
„3. A Társuláshoz tartozó települések lakosságszáma (összlakossághoz 
viszonyított aránya százalékban): 
 
3.1.Enying – 7240 fı (34%) 
3.2.Dég – 2322 fı (11%) 
3.3.Kisláng – 2667 fı (12%) 
3.4.Lajoskomárom – 2424 fı (11%) 
3.5.Lepsény – 3306 fı (16%) 
3.6.Mezıkomárom – 1024 fı (5%) 
3.7.Szabadhídvég – 904 fı (4%) 
3.8.Mezıszentgyörgy – 1426 fı (7%) 
 
 Összlakosságszám:   21 313 fı (100%)” 
 
5. A Megállapodás 4. pontja az alábbira módosul: 
 
„4. A Társulás által ellátott feladat- és hatáskörök: 
 
4.1.A Társulás ellátja: 
 
4.1.1.az Mötv. 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában, valamint az Sztv. 86. § (1) 
bekezdésének b) és c) pontjában, valamint ugyan ezen szakasz (2) bekezdésének a) 
pontjában meghatározott kötelezı alapszolgáltatási feladatokat, 
 
4.1.2.az Sztv. 86. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott vállalt szociális 
szolgáltatást, továbbá 
 
4.1.3.a Gyvt. 94. § (2) bekezdésében meghatározott kötelezı gyermekjóléti 
szolgáltatást. 
 
4.2.A fentiek megvalósítása érdekében a Társulás – a jelen megállapodás 8. pontjában 
meghatározott pénzügyi hozzájárulás alapján, figyelemmel a jelen megállapodás 12. 
pontjában nevesített eltérésekre – az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény útján közös 
fenntartásával az alábbi tevékenységet végzik: 
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4.2.1.Az Sztv. 57. § (1) bekezdés c), d), e) pontjaiban, valamint a 63. § és 64. §-aiban 
nevesített kötelezı feladatokat, nevezetesen: 
4.2.1.1.az étkeztetést, 
4.2.1.2.a házi segítségnyújtást, 
4.2.1.3.a családsegítést, 
 
4.2.2.az Sztv. 57. § (1) bekezdés f) pontja szerinti jelzırendszeres házi segítségnyújtás 
önként vállalt szociális alapszolgáltatási feladatot, 
 
4.2.3.a Gyvt. 94. § (2) bekezdésében nevesített gyermekjóléti szolgáltatást. 
 
4.3.Az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény tevékenységi körébe tartozik: 
 
 Szakfeladat megnevezése Szakfeladat száma 

1 Idıskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 873011 

2 Demens betegek bentlakásos ellátása 873013 

3 Idısek nappali ellátása 881011 

4 Munkahelyi étkeztetés 562917 

5 Gyermekjóléti szolgáltatás 889201 

6 Szociális étkeztetés 889921 

7 Házi segítségnyújtás 889922 

8 Jelzırendszeres házi segítségnyújtás 889923 

9 Családsegítés 889924 
 
 
 
6. A Megállapodás 5. pontja az alábbira módosul: 
 
„5. A Társulás döntéshozó szerve, a döntéshozó szervének tagjait megilletı 
szavazati arány: 
 
5.1.A Társulás döntéshozó szerve a Társulási Tanács. 
 
5.2.A Társulási Tanácsba a képviselı-testületek delegálnak tanácstagokat. Minden 
Társulási tag önkormányzat egy-egy fıt delegál a Társulási tanácsba. 
 
5.3.A delegált tag kizárólag települési képviselı, vagy az önkormányzat 
polgármestere lehet. 
 
5.4.A delegált tagot az általa képviselt önkormányzat lakosságszámából számított az 
összlakosságszámhoz arányosított szavazati arány illeti meg. Az egyes településeket 
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képviselı Tanács tagokat megilletı szavazati arányt százalékban kifejezve jelen 
megállapodás 3. pontja tartalmazza.” 
 
7. A Megállapodás 6. pontja az alábbira módosul: 
 
„6. A döntéshozatal módja és a minısített döntéshozatal esetei 
 
6.1.A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha a 3. pontban meghatározott 
szavazati arány százalékban kifejezett mértéke szerinti szavazatok legalább felével 
rendelkezı Tanács tag jelen van. 
 
6.2.A javaslat elfogadásához a jelen lévı Tanács tagok több mint felének igen 
szavazata szükséges, a döntés azonban csak akkor érvényes, ha a döntést támogatók 
által képviselt települések lakosságszáma meghaladja a 3. pontban megjelölt 
összlakosságszám egyharmadát. 
 
6.3.A minısített többséggel eldöntendı kérdésekben legalább annyi tag igen 
szavazata szükséges, amely eléri a társulásban részt vevı tagok 3. pontban 
számszerősített szavazati arányának több mint a felét, azaz az összlakosságszám 
legalább 51%-a szerinti szavazati arányt. 
 
6.4.A Társulási Tanács Elnöke a székhelytelepülés önkormányzat polgármestere, a 
Tanács tagjai közül – az Elnök javaslatára – egy alelnököt választ. 
 
6.6.Minısített döntéshozatal szükséges az alábbi esetekben: 
–a társulás költségvetésének elfogadásával kapcsolatos döntéshez; 
–a társulásból történı kizárásról szóló döntés esetén; 
–hitelfelvétel, kötvénykibocsátás, kölcsönfelvétel, vagy más adósságot keletkeztetı 
kötelezettségvállalás, államháztartáson kívüli forrás átvétele, átadása esetén; 
–összeférhetetlenségi ügyben hozott döntés esetén; 
–minden olyan döntés, amihez jogszabály alapján minısített döntéshozatal 
szükséges; 
–amennyiben a Társulási Tanács tagjai a döntéshozatal elıtt a minısített 
döntéshozatalról döntenek, 
–a Társulás Szervezeti és Mőködési Szabályainak megállapításához; 
–a társulás vagyonával történı rendelkezéshez; 
–a társulás által mőködtetett intézmény alapításához, megszüntetéséhez, 
átszervezéséhez; 
–a hatáskörébe tartozó kinevezés, vezetıi megbízás esetén;” 
 
8. A Megállapodás 7. pontja az alábbira módosul: 
 
„7. Közös fenntartású intézmények megnevezése: Enyingi Egyesített Szociális 
Intézmény 
         8130 Enying, Szabadság tér 2.” 
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9. A Megállapodás 8. pontja az alábbira módosul: 
 
„8. A társulás fenntartásával, mőködtetésével kapcsolatban felmerülı az egyes 
képviselı-testületek pénzügyi hozzájárulásának mértéke, teljesítésének módja: 
 
8.1.Az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény 4.3. pontban részletezett tevékenységi 
körébe tartozó az említett táblázatban 1. – 4. soraiban szereplı szakfeladat 
fenntartásában a 2.2. – 2.8. pontokban nevesített társulási tag önkormányzatok a 
költségviselés vonatkozásában nem vesznek részt, ezen feladatokat kizárólag Enying 
Város Önkormányzata teljesíti saját közigazgatási területére kiterjedıen az 
intézmény útján. 
 
8.2.A Társulás mőködésének, s az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény közös 
fenntartásának fedezeteként szolgálnak a mindenkori hatályos költségvetési 
törvényben meghatározott normatív állami hozzájárulások, és az egyéb kiegészítı 
szociális alapellátási, szakosított ellátási szociális hozzájárulások. 
 
8.3.A társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodás 4. 
pontjában meghatározott egyes szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti 
szolgáltatási feladatokra – feladatonként és Önkormányzatonként számszerősítve – 
az állami költségvetés által biztosított alapnormatíva igénylésére a 12.1. – 12.4. 
pontokban nevesített önkormányzatok tekintetében az irányítói jogokat gyakorló 
Társulás jogosult. 
 
8.4.A társult önkormányzatok az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény 4.3. 
pontjában meghatározott szakfeladatai közül az 5. – 9. sorokban meghatározott 
faladatok – Gyermekjóléti szolgáltatás, Szociális étkeztetés, Házi segítségnyújtás, 
Jelzırendszeres segítségnyújtás, Családsegítés – mőködéséhez szükséges állami 
költségvetési hozzájárulással nem fedezett további költségeket az általuk igénybe 
vett ellátotti létszám arányában évente, saját költségvetési rendeleteikben biztosítják. 
 
8.5.Az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény 4.3. pontjában meghatározott 
szakfeladatai közül az 1. – 4. sorokban meghatározott feladatok – Idıskorúak tartós 
bentlakásos szociális ellátása, Demens betegek bentlakásos ellátása, Idısek nappali 
ellátása, Munkahelyi étkeztetés – vonatkozásában az állami költségvetési 
hozzájárulással nem fedezett további költségeket kizárólag Enying Város 
Önkormányzata viseli. 
 
8.6.A társult önkormányzatok a 8.4. pont szerinti ıket terhelı hozzájárulások 
összegét havi bontásban a fenntartó Társulás számlájára átutalással havonta elıre, a 
tárgyhónap 5. napjáig teljesítik. 
 
8.7.A társult önkormányzatokat terhelı hozzájárulások összege az Enyingi Egyesített 
Szociális Intézmény éves költségvetése során kerül megállapításra, mely 
hozzájárulások összegeit a társult önkormányzatok éves költségvetésükben külön 
elıirányzatként szerepeltetik. 
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8.8.Az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény és a Társulás éves költségvetésének, a 
költségvetés évközi módosításának és a zárszámadásnak a jelen megállapodás 4.3. 
pontjában meghatározott szakfeladatai közül az 1. – 9. sorokban meghatározott 
feladatokhoz kapcsolódó elıirányzatok elfogadásához a Társulási Tanács minısített 
döntése szükséges. Az így meghozott döntés érvényesnek tekintendı függetlenül 
attól, hogy a társult önkormányzatok képviselı-testületei utólag elfogadják azt vagy 
sem. 
A Társulási Tanács munkaszervezeti feladatait ellátó székhely szerinti polgármesteri 
hivatal (Enyingi Polgármesteri Hivatal) 
– a költségvetés megállapítása tekintetében minden év január 25. napjáig, 
– a költségvetés módosítása tekintetében szükség szerint, 
– a zárszámadás tekintetében minden év március 31-ig, 
elıkészíti a Társulási Tanácsnak döntésre a javasolt elıirányzatokat. 
 
8.8.1.Az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény költségvetése a Társulás 
költségvetésének részét képezi. 
 
8.8.2.Az intézmény költségvetését a Társulási Tanács hagyja jóvá. 
 
8.8.3.Az intézmény köteles a jóváhagyott szakfeladati költségvetési elıirányzatokon 
belül rendelkezni és gazdálkodni. 
 
8.8.4.Az intézmény vezetıje a jóváhagyott elıirányzatokon belül önálló elıirányzat 
felhasználási jogkörrel nem rendelkezik, illetve az intézmény vezetıjét a jóváhagyott 
költségvetési elıirányzatokon belül elıirányzat módosítási jogkör nem illeti meg. Az 
elıirányzat esetleges módosítását az irányító szervnél (Társulási Tanács) kell 
kezdeményezni. 
 
8.9.A jelen megállapodás 4.3. pontjában meghatározott szakfeladatai közül az 1. – 4. 
sorokban meghatározott feladatokhoz kapcsolódó elıirányzatok elfogadásáról 
Enying Város Önkormányzat Képviselı-testületének elızetes javaslatának 
figyelembevételével  a Társulási Tanács dönt. 
 
8.10.A Társulási Tanács a döntéseit 15 napon belül megküldi a társult 
önkormányzatok képviselı-testületeinek, melyek 8 napon belül észrevételt tehetnek, 
azonban a határozat hatályát az észrevétel nem érinti. A Társulási Tanács köteles az 
észrevételt soron kívül megtárgyalni, amennyiben azt a társulásban részt vevı 
önkormányzatok által képviselt települések összlakosságszámának egyharmadát 
képviselı önkormányzat, vagy önkormányzatok teszik meg, egyéb esetben a soron 
következı ülésen dönt az észrevételrıl a Tanács. 
 
8.11.A Társulási Tanács szükség szerinti számú, de évente legalább hat ülést tart. Az 
elsı Tanácsülésre jelen megállapodás hatálybalépését követı három hónapon belül 
kell sort keríteni, melynek alkalmával meg kell tárgyalni a Társulás Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatát (továbbiakban: SZMSZ). Az elsı ülést a Társulás Elnöke hívja 
össze, az ülést a Társulási Elnök az Mötv. képviselı-testületi üléseire vonatkozó 
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szabályainak értelemszerő alkalmazásával vezeti. Az ülések összehívásának 
módjáról, vezetésérıl, a Tanács mőködésérıl szóló részletes szabályokat a 
megalkotandó SZMSZ tartalmazza. 
 
8.12.Az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény gazdálkodásáról – az Enyingi 
Polgármesteri Hivatal által elıkészítve – a Tanács elnöke a Tanács elé félévente 
beterjeszti a pénzügyi beszámolót, mely egyebek mellett tartalmazza a bevételek és 
kiadások alakulását elıirányzatonként részletezve. A Tanács szükség esetén 
pótelıirányzatot állapít meg, illetve dönt az esetleges költségvetési maradvány 
felhasználásáról. A költségvetés végrehajtásáért az irányító szerv közjogi 
felelısséggel tartozik.” 
 
10. A Megállapodás 9. pontja az alábbira módosul: 
 
„9. A társulás tagjai által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén 
irányadó eljárás 
 
9.1.Abban az esetben, ha valamelyik társult önkormányzat nem teljesíti a jelen 
megállapodásból származó pénzügyi hozzájárulással kapcsolatos kötelezettségét, 
úgy a Társulási Tanács elnöke írásban felhívja – rövid határidı tőzésével (legfeljebb 
15, de legalább 3 nap) – a nem teljesítı önkormányzatot az önkéntes teljesítésre. 
Amennyiben az írásban megküldött – igazolt módon kézbesített – felhívás nem jár 
eredménnyel, úgy a Társulási Tanács elnöke a nem teljesítı Önkormányzat 
számlavezetı bankjánál kezdeményezi az elızetesen ellenjegyeztetett azonnali 
beszedési megbízással az elmaradt összeg átutalását a Társulás számlájára. 
 
9.2.A fentiek érdekében a szerzıdı felek a jelen megállapodás 1. sz. mellékletét 
képezı „Felhatalmazó levél azonnali beszedési megbízás benyújtására” elnevezéső 
nyomtatványt a megállapodás aláírását követı – de legkésıbb a Társulás részére 
történı számlanyitást követı – 15 napon belül ellenjegyeztetik a számlavezetı 
pénzintézetükkel és megküldik a Társulási Tanács ügyviteli feladatait ellátó Enyingi 
Polgármesteri Hivatal címére. 
 
9.3.A 9.2. pontban foglaltakat nem teljesítı önkormányzat vonatkozásában pénzügyi 
nemteljesítés esetén a 9.1. pontban rögzített felhívás eredménytelensége esetén a 
Társulás Elnöke fizetési meghagyásos eljárást kezdeményez.” 
 
11. A Megállapodás 10. pontja az alábbira módosul: 
 
„10. A Társulás vagyona, a vagyonátadás feltételei, a tulajdonosi jogok és 
kötelezettségek gyakorlásának rendje 
 
 A Társulás vagyona: 
 
10.1.Az Enying belterület 1470 hrsz.-ú (természetben a 8130 Enying, Szabadság tér 2. 
szám) ingatlan, melyben az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény, és azon belül az 
Idısek Klubja, valamint az Idısek Otthona nyert elhelyezést a bennük található 
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felszerelésekkel, ingóságokkal és berendezésekkel együtt Enying Város 
Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában állnak. 
 
10.2.A Dég belterület 704 hrsz.-ú (természetben a 8135 Dég, Kossuth Lajos utca 17. 
szám) ingatlanban lévı irodahelyiség a benne található felszerelésekkel, 
ingóságokkal és berendezésekkel együtt Dég Község Önkormányzatának kizárólagos 
tulajdonában állnak. 
 
10.3.A Kisláng belterület 349/1 hrsz.-ú (természetben a 8156 Kisláng, Fı utca 63. 
szám) ingatlanban lévı irodahelyiség a benne található felszerelésekkel, 
ingóságokkal és berendezésekkel együtt Kisláng Község Önkormányzatának 
kizárólagos tulajdonában állnak. 
 
10.4.A Lajoskomárom belterület 158 hrsz.-ú (természetben a 8136 Lajoskomárom, 
Komáromi utca 4. szám) ingatlanban található irodahelyiség a benne található 
felszerelésekkel, ingóságokkal és berendezésekkel együtt Lajoskomárom 
Nagyközség Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában állnak. 
 
10.5.A Lepsény belterület 387/1 hrsz.-ú (természetben a 8132 Lepsény, Fı utca 74. 
szám) ingatlanban található irodahelyiség a benne található felszerelésekkel, 
ingóságokkal és berendezésekkel együtt Lepsény Nagyközség Önkormányzatának 
kizárólagos tulajdonában állnak. 
 
10.6.A Szabadhídvég belterület 1 hrsz.-ú (természetben a 8138 Szabadhídvég, 
Községház utca 1. szám) ingatlanban található irodahelyiség a benne található 
felszerelésekkel, ingóságokkal és berendezésekkel együtt Szabadhídvég Község 
Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában állnak. 
 
10.7.A Mezıkomárom belterület 27. hrsz.-ú (természetben a 8137 Mezıkomárom, 
Kossuth utca 4. szám) ingatlanban található irodahelyiség a benne található 
felszerelésekkel, ingóságokkal és berendezésekkel együtt Mezıkomárom Község 
Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában állnak. 
 
10.8.A 8133 Mezıszentgyörgy, Kossuth Lajos utca 48. szám alatti ingatlanban 
található irodahelyiség a benne található felszerelésekkel, ingóságokkal és 
berendezésekkel együtt Mezıszentgyörgy Község Önkormányzatának kizárólagos 
tulajdonában állnak. 
 
10.9.A 10.1. – 10.8. pontokban meghatározott ingatlanok és ingóságok tulajdonjogát a 
jogi személyiséggel rendelkezı Társulás létrehozása nem érinti. 
 
10.10.A Társulásban részt vevı Önkormányzatok a 10.1. – 10.8. pontokban 
meghatározott ingatlanok és ingóságok Társulás általi használatával kapcsolatban a 
8. pontban részletezett hozzájáruláson felül nem fizetnek egyéb hozzájárulást vagy 
használati díjat. 
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10.11.Amennyiben a 10.1. – 10.8. pontokban meghatározott ingatlanok és ingóságok 
tulajdonjogában változás áll be – mely a feladatellátást érintheti – a korábbi 
tulajdonos önkormányzat haladéktalanul, de legkésıbb 8 napon belül értesíti a 
Társulás Elnökét. 
 
10.12.A Társulás saját tulajdonú ingó vagy ingatlannal a megállapodás megkötésekor 
nem rendelkezik. 
 
10.13.A 10.1. – 10.8. pontokban meghatározott ingatlanok és ingóságok 
üzemeltetésérıl, fenntartásáról, karbantartásáról, a berendezések és felszerelések 
pótlásáról saját költségviselésük mellett a tulajdonos Önkormányzatok 
gondoskodnak, ily módon a társult önkormányzatok között e körben közös tulajdon 
nem keletkezik. A  10.1. – 10.8. pontokban meghatározott ingatlanok vonatkozásában 
a szociális alapellátási feladatok megvalósításához szükséges ingóságokat, 
felszerelések beszerzésérıl a tulajdonos önkormányzatok külön-külön 
gondoskodnak. 
 
10.14.Az Idısek Klubja, az Idısek Otthona, és az Enyingi Egyesített Szociális 
Intézmény 4.3. pontban található táblázat 1. – 4. soraiban nevesített szakfeladatok 
ellátásához szükséges valamennyi ingóság beszerzésérıl Enying Város 
Önkormányzata gondoskodik. 
 
10.15.Amennyiben a szociális intézmény által benyújtott pályázat útján történik 
ingóeszköz beszerzés, úgy az eszköz tulajdonjoga a pályázatban önerıt biztosító 
önkormányzatot illeti meg. 
 
10.16.A Társulás által benyújtott pályázat esetén a tulajdonjog az önerıt biztosító 
önkormányzatot illeti meg, amennyiben több önkormányzat biztosítja az önerıt, úgy 
a hozzájárulás mértékének megfelelı arányban szereznek az egyes önkormányzatok 
tulajdonjogot. 
 
10.17.Amennyiben a fentiektıl eltérıen az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény 
részére a társult önkormányzatok közösen kívánnak jelentıs értéknövelı beruházást 
végezni, úgy arról a társult önkormányzatok külön megállapodást köthetnek. A 
megállapodás tartalmazza a hozzájárulás mértékét, a költségek viselését, illetve a 
közös tulajdonban szerzett tulajdoni hányad mértékét. A Társulási Tanács minısített 
döntéssel jogosult meghatározni, hogy milyen beruházást tekint „jelentıs 
értéknövelı beruházásnak”. 
 
10.18.A közös tulajdonok tekintetében a Társulás megszőnése esetén a társult 
önkormányzatok a Ptk. közös tulajdon megszüntetésére vonatkozó szabályai szerint 
járnak el.” 
 
12. A Megállapodás 11. pontja az alábbira módosul: 
 
„11. A közös fenntartású intézmény alapítói jogának gyakorlására vonatkozó 
részletes rendelkezések 



16/50 

 
11.1.A Társulási Tanács a Társulás feladatainak ellátása érdekében dönthet 
költségvetési szerv alapításáról. 
 
11.2.Költségvetési szerv alapítása esetén az alapító okiratot a Társulási Tanács adja 
ki.  
 
11.3.Az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény önálló jogi személy, melynek 
vonatkozásában az alapítói, irányítói, és fenntartói jogokat a fent meghatározott 
lakosságszámarányok figyelembevételével a Társulás gyakorolja. 
 
11.3.2.Az Idısek Klubja és az Idısek Otthona által nyújtott szolgáltatásokért 
fizetendı térítési díjat a Társulási Tanács állapítja meg azzal, hogy – tekintettel a 
feladat ellátásának kizárólagosságára – a megállapított díj érvényességéhez Enying 
Város Önkormányzat Képviselı-testületének hozzájárulása szükséges. 
 
11.3.3.Az intézmény vezetıjének vonatkozásában az „egyéb” munkáltatói jogokat a 
Társulási Tanács Elnöke gyakorolja.” 
 
13. A Megállapodás 12. pontja az alábbira módosul: 
 
„12. A társulás általános rendjétıl eltérı feladatellátás módja: 
 
12.1.A 4.2.2. pontban meghatározott jelzırendszeres házi segítségnyújtás szociális 
alapszolgáltatás feladat közös megvalósításában a 2.1. – 2.8. pontokban megjelölt 
valamennyi társult Önkormányzat részt vesz. 
 
12.2.A 4.2.1. pontban nevesített családsegítés szociális alapszolgáltatási feladat közös 
megvalósításában a 2.4. pontban nevesített Lajoskomárom Nagyközség 
Önkormányzata kivételével valamennyi társult Önkormányzat részt vesz. 
 
12.3.Az 4.2.1. pontban nevesített étkeztetés szociális alapszolgáltatási feladat 
megvalósításában Enying Város Önkormányzata, Dég Község Önkormányzata, 
Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzata, Mezıkomárom Község 
Önkormányzata, Szabadhídvég Község Önkormányzata és Mezıszentgyörgy Község 
Önkormányzata vesz részt. 
 
12.4.A 4.2.3. pontban nevesített gyermekjóléti szolgáltatás feladat megvalósításában 
Enying Város Önkormányzata, Dég Község Önkormányzata, Mezıkomárom Község 
Önkormányzata, Szabadhídvég Község Önkormányzata, Kisláng Község 
Önkormányzata és Mezıszentgyörgy Község Önkormányzata vesz részt. 
 
12.5.A Társulás biztosítja, hogy a közös fenntartású Enyingi Egyesített Szociális 
Intézmény az Sztv. és a Gyvt. vonatkozó rendelkezéseinek, illetve az egyéb – 
mindenkor hatályos – ágazati jogszabályokban foglaltaknak megfeleljen.” 
 
14. A Megállapodás 13. pontja az alábbira módosul: 
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„13. a társulás szolgáltatásai igénybevételének a társulás által meghatározott 
feltételei 
 
13.1.A Társuláshoz történı csatlakozás: 
 
13.1.1.A Társult képviselı-testületek a csatlakozást kizárólag azon önkormányzatok 
képviselı-testületei részére teszik lehetıvé, melyek: 
13.1.1.1.elfogadják a Társulás céljait, 
13.1.1.2.hatékonyan közremőködnek a Társulás feladatainak megvalósításában, 
13.1.1.3.valamint a jelen megállapodásban foglaltakat magukra nézve kötelezınek 
ismerik el. 
 
13.1.2.A csatlakozni kívánó önkormányzat a csatlakozási szándékát a Társulásnak 
írásban köteles bejelenteni, a Társulási Tanács javaslatot fogalmaz meg a társult 
önkormányzatok képviselı-testületeinek. 
 
13.1.3.A képviselı-testületek minısített többséggel döntenek a csatlakozási 
szándékról, a Társulási Tanács – a munkaszervezeti feladatait ellátó polgármesteri 
hivatal útján – gondoskodnak a szükséges intézkedések megtételérıl (megállapodás 
módosításának elıkészítése, törzskönyvi nyilvántartás módosításának 
kezdeményezése, mőködési engedély módosításának kezdeményezése, stb.). 
 
13.1.4.A társuláshoz csatlakozni naptári év elsı, abból kiválni naptári év utolsó 
napjával lehet. 
 
13.2.Szolgáltatások igénybevétele: 
 
13.2.1.A társulás tagtelepülésein lakóhellyel rendelkezı személyek számára a 
szolgáltatások a társulási megállapodás alapján az intézményi szabályzatokban 
megállapítottak szerint, egyenlı feltételek mellett vehetı igénybe. 
 
13.2.2.Szabad kapacitás esetén az egyes ellátásokat más települések lakói is igénybe 
vehetik. 
 
13.2.3.A Társulás egyebekben – részletesen – a szolgáltatások igénybevételére 
vonatkozóan, a Társulás által elfogadott szabályzatokban rendelkezik.” 
 
15. A Megállapodás 14. pontja az alábbira módosul: 
 
„14. a társulás mőködésérıl történı beszámolás kötelezettsége, és annak teljesítése 
 
14.1.A Társulás a költségvetésének alakulásáról, a pénzügyi hozzájárulások 
felhasználásáról, bevételeirıl és kiadásairól a 8.11. pontban foglaltak szerint számol 
be. 
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14.2.A Társulás szakmai mőködésérıl az Enyingi Egyesített Szociális Intézmény 
vezetıje beszámol az irányító szervnek. A beszámolót a Társulás munkaszervezeti 
feladatait ellátó Enyingi Polgármesteri Hivatal a Társulási Tanács elé terjeszti. A 
Tanács dönt annak elfogadásáról. 
 
14.3.A beszámoló megvitatásáról szóló ülésre tanácskozási joggal meg kell hívni az 
Enyingi Egyesített Szociális Intézmény vezetıjét.” 
 
16. A Megállapodás 15. pontja az alábbira módosul: 
 
„15. a társulás mőködésének ellenırzési rendje 
 
15.1.A Társulás mőködésének ellenırzését az Áht. és az egyéb ágazati jogszabályok 
vonatkozó rendelkezései szerint kell elvégezni, az ellenırzésrıl a Társulás 
munkaszervezeti feladatait ellátó Enyingi Polgármesteri Hivatal gondoskodik, az 
ellenırzés megállapításait az Elnök terjeszti a Tanács elé. A gazdálkodás 
biztonságáért, szabályszerőségéért a Társulási Tanács felelıs. A Társulási Tanács a 
pénzügyi felügyeleti, ellenırzési rendszert mőködtet. 
 
15.2.A Társulási Tanács a gazdálkodás szabályszerőségének felügyeletére – szükség 
szerint saját tagjaiból – Ellenırzı Bizottságot hozhat létre. 
 
15.3.Az ellenırzés a Tanács által elfogadott ütemterv alapján zajlik, de a Társulási 
Tanács bármelyik képviselıje indítványozhatja célellenırzések lefolytatását. Abban 
az esetben, ha felmerül a gyanú, hogy a Társulás vagyonával, eszközeivel bármilyen 
visszaélés történt a Társulási Tanács vizsgálatot rendel el, illetve megteszi a 
szükséges lépéseket (feljelentés, felettes szakigazgatási szerv értesítése, stb.). 
 
15.4.A Társult önkormányzatok kölcsönösen rögzítik, hogy a társult feladatok 
tekintetében az intézmény gazdálkodásáról, illetve szakmai munkájáról készült 
valamennyi belsı ellenıri, külsı szakértıi, szakmai felügyeleti, Állami 
Számvevıszéki, továbbá a Magyar Államkincstári ellenırzés jelentésének, 
jegyzıkönyvének, stb. egy példányát az irányító szerv képviselıje a Társulási Tanács 
elé terjeszti. 
 
15.5.A Társulási Tanács tagja kötelesek az ıket delegáló önkormányzatokat 
folyamatosan tájékoztatni a Társulás mőködésérıl, illetve az elızı pontban foglalt 
ellenırzések tartalmáról. 
 
15.6.Egyebekben az ellenırzés rendjét a Társulási Tanács a megalkotandó SZMSZ-
ben állapítja meg.” 
 
17. A Megállapodás 16. pontja az alábbira módosul: 
 
„16. a megállapodás módosításának feltételei 
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16.1.Jelen megállapodás módosításához a társulásban részt vevı képviselı-testületek 
mindegyikének minısített többséggel hozott döntése szükséges. 
  
16.2.A megállapodás módosítását a Társulási Tanács ülésén bármelyik társulási tag 
önkormányzat képviselıje kezdeményezheti. 
 
16.3.A módosításról a Tanács minısített döntéssel határoz. Ellentétes döntés 
hiányában a módosítást a Társulás munkaszervezeti feladatait ellátó Enyingi 
Polgármesteri Hivatal készíti elı. 
 
16.4.A módosító javaslatról készített elıterjesztést elsı körben a Társulási Tanács 
tárgyalja, annak elfogadása esetén a Társulási Tanács Elnöke megküldi a tag 
önkormányzatoknak, melyek az Mötv. 88. § (2) bekezdésének értelmében minısített 
többséggel hozott döntéssel határoznak a megállapodás módosításáról. 
 
16.5.A 16.4. pontban említett elıterjesztés tartalmazza a módosító rendelkezéseket, 
illetve azok hatálybalépése esetén az egységes szerkezető megállapodást is. 
 
16.6.Jogszabályváltozás miatti módosítás esetén nem kell alkalmazni a 16.2. pontban 
foglaltakat, ebben az esetben a módosítási javaslatot a Társulási Tanács Elnöke 
terjeszti elı.” 
 
18. A Megállapodás 17. pontja az alábbira módosul: 
 
„17. a társulásból történı kiválás és kizárás 
 
17.1.A társulásból bármelyik önkormányzat kiválhat, amennyiben a képviselı-
testület minısített többséggel errıl dönt. A döntést a kiválni szándékozó 
önkormányzat az Mötv. 89. § (2) bekezdésében foglaltak szerint – ha törvény eltérıen 
nem rendelkezik – legalább hat hónappal korábban meghozza. 
 
17.2.A döntésrıl a kiválni szándékozó önkormányzat haladéktalanul, de legkésıbb 8 
napon belül értesíti a Társulási Tanács Elnökét. 
 
17.3.A döntés megküldését követıen a Társulás Elnöke intézkedést tesz a pénzügyi 
elszámolást illetıen, illetve szükség esetén kezdeményezi az intézmény mőködési 
engedélyének módosítását, valamint megteszi a szükséges lépéseket a Magyar 
Államkincstár felé a törzskönyvi nyilvántartás módosításához. 
 
17.4.A Társulási Tanács kizárhatja a társulásból azt az önkormányzatot, amelyik jelen 
szerzıdésben vállalt kötelezettségének a felszólítást követıen nem tesz eleget, avagy 
a megállapodást súlyosan megsérti. 
 
17.5.A Tanács a kizárásról minısített többséggel dönt, a kizárással érintett 
önkormányzatot az okok megjelölésével elızetesen értesíteni kell a kizárási eljárás 
megindításáról. A kizárással érintett önkormányzatnak elegendı idıt kell biztosítani 
a kizárásról szóló döntés meghozatala elıtt arra, hogy a kizárás okaira észrevételt 
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tehessen, ezért az elızıekben említett értesítést legalább 15 nappal a Tanács 
kizárásról történı tanácskozása elıtt meg kell küldeni – és igazolt módon kézbesíteni 
– a kizárással érintett önkormányzat részére. 
 
17.6.A kizárás és kiválás esetén az Mötv. 90. § (4) és (5) bekezdésében foglaltakat kell 
alkalmazni azzal, hogy kiválás esetén a társulási tagot illetı vagyontárgy társulási 
tag részére történı kiadását legfeljebb egy évre el lehet halasztani, ha annak 
természetben történı kiadása veszélyeztetné a társulás további mőködését. Ebben az 
esetben a kivált tagot – a társulással kötött szerzıdés alapján – használati díj illeti 
meg. 
 
17.7.A Társulás megszőnik az Mötv. 91. §-ában foglaltak bekövetkezése esetén.” 
 
19. A Megállapodás 18. pontja az alábbira módosul: 
 
18. a társulás megszőnése esetén a tagok egymással való elszámolásának 
kötelezettsége, módja 
 
18.1.Amennyiben a Társulás a 17.7. pontban foglaltak alapján megszőnik, úgy a 
tagok kötelesek hat hónapon belül, de legkésıbb a megszőnés évének utolsó napjáig 
elszámolni a társulás vagyonával. 
 
18.2.Az elszámolást – ellenkezı döntés hiányában – a Társulás munkaszervezeti 
feladatait ellátó Enyingi Polgármesteri Hivatal készíti elı. 
 
18.3.Az elszámolás akkor tekinthetı lezártnak, ha azt az összes tagönkormányzat 
képviselı-testülete minısített többséggel meghozott döntésben elfogadja. 
 
18.4.Amennyiben a Társulás jogutód nélkül szőnik meg, úgy az alapítók 
(tagönkormányzatok) felelnek a megszüntetés idıpontjában fennálló magánjogi 
követelések tekintetében. 
 
18.5.Egyebekben az elszámolás módjáról a megszüntetı okiratban, illetve külön 
megállapodásban (vagyonfelosztási szerzıdés) rendelkeznek a tagönkormányzatok.” 
 
20. A Megállapodás 19. pontja az alábbira módosul: 
 
„19. Egyéb rendelkezések: 
 
19.1.A Társulási Tanács költségvetésében a munkaszervezeti feladatokat ellátó 
polgármesteri hivatal részére a feladatellátáshoz forrásokat állapít meg, az ezzel 
kapcsolatos igényt a Társulási Tanács Elnöke terjeszti a Tanács elé. 
 
19.2.Jelen megállapodásban foglaltak vonatkozásában a szerzıdı felek kötelesek 
egymás érdekeit figyelembe véve együttmőködni, illetve a megállapodást érintı 
kérdésekrıl folyamatosan tájékoztatni az érintett feleket. 
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19.3.A jelen megállapodásból eredı esetleges viták, jogviták eldöntésére a felek 
elsısorban a békés utat választják és jogvitájukat tárgyalás útján rendezik, végsı 
esetben – összhangban az Mötv. vonatkozó rendelkezéseivel [92. §] – a 
Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik 
ki. 
 
19.4.Jelen megállapodással egyidejőleg a társult önkormányzatok elfogadják a 
megállapodás 2. sz. mellékletét képezı Alapító Okiratot, amit elsı ízben Enying 
Város Önkormányzata bocsájt ki. 
 
19.5.Szerzıdı felek kijelentik, hogy a Társulási Tanács a Tanácsba delegált tagok 
jognyilatkozatai során nem vizsgálják folyamatosan, hogy az adott tag rendelkezik-e 
felhatalmazással a nyilatkozat megtételére vonatkozóan. A társult önkormányzatok 
haladéktalanul értesítik a Társulást az általuk delegált tagokról és az esetlegesen 
bekövetkezett változásokról. A társult önkormányzat képviseleti jogosultságával 
rendelkezı delegált tag jognyilatkozatai jelen szerzıdéses jogviszonyban olyan 
hatást váltanak ki, mintha azt közvetlenül a tagönkormányzat testületet tette volna 
meg. Az adott ügyben hiányzó képviseletei jogosultság, testületi felhatalmazás 
hiányára hivatkozni nem lehet. 
 
19.6.Elsı alkalommal a képviseleti joggal felhatalmazott képviselı felhatalmazó irat 
(szabályzat, határozat, kijelölı irat) bemutatását, átadását követıen járhat el. 
 
19.7.A társulás munkaszervezeti feladatait az Enyingi Polgármesteri Hivatal látja el. 
 
19.7.1.A munkaszervezet feladatait részletesen a társulás Szervezeti és Mőködési 
Szabályzata tartalmazza. A Szabályzatot jelen megállapodás aláírásától számított 
három hónapon belül a Társulási Tanács fogadja el minısített többséggel. 
 
19.7.2.A munkaszervezet feladatai közé tartoznak – egyebek mellett – a következık: 
 
19.7.2.1.A helyi önkormányzati társulásban résztvevı települések társult feladat-
ellátásnak koordinálása, összehangolása, a közös programok kialakítása és a 
fejlesztések megvalósítása, valamint az önkormányzati feladatok közös ellátásához 
szükséges intézmények tevékenységének irányítása. 
 
19.7.2.2.A munkaszervezet ellátja a Társulás mőködésével kapcsolatos szervezési, 
igazgatási, ügyviteli és gazdasági-pénzügyi feladatokat, továbbá mindazon 
feladatokat, amelyeket a társulási megállapodás, illetve jogszabály feladatai közé 
utal, így a munkaszervezet feladata különösen: 
 
19.7.2.2.1.a helyi önkormányzati társulás mőködésével kapcsolatos szervezési, 
igazgatási, ügyviteli feladatokat, továbbá mindazon feladatokat, amelyeket a 
kistérségi társulási megállapodás, illetve jogszabály feladatai közé utal. 
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19.7.2.2.2.végrehajtja a Társulási Tanácsa határozatait, elıkészíti a társulási tanács 
üléseit, összegyőjti és további elıkészítésre alkalmassá teszi a helyi önkormányzatok 
a fejlesztési programokkal, projektekkel kapcsolatos elképzeléseit, folyamatos 
kapcsolatot tart a pályázatkezelı szervezetekkel a fejlesztési szükségletekhez a 
bevonható helyi források feltárása érdekében. 
 
19.8.A Társulási Tanács tagjának, illetve a Társulás tagjának jogai és kötelezettségei: 
 
19.8.1.A társulás tagja részt vehet a társulás tevékenységében, céljainak, feladatainak 
meghatározásában, a szervezeti és mőködési szabályzat megalkotásában, a társulás 
szervezetének kialakításában. 
19.8.2.A társulás tagjának képviselıje választhat és választható a társulás egyes 
szerveibe, tisztségeire. 
19.8.3.Teljes joggal képviseli a települési önkormányzat érdekeit. 
19.8.4.Igényelheti a társulás szolgáltatásait, amely szolgáltatásokra megállapodást 
kötött. 
19.8.5.Javaslatot tehet a társulást érintı bármely – tagsági jogosultságának 
megfelelıen – kérdésben. 
19.8.6.Kérdéseket, javaslatokat, indítványokat intézhet, indítványozhat a társulás 
tisztségviselıihez, szerveihez, felvilágosítást kérhet tılük a társulás tevékenységérıl, 
amelyre a címzettek 30 napon belül írásban kötelesek választ adni. Betekinthet a 
társulás dokumentumaiba, irataiba. 
19.8.7.Joga van a kisebbségi véleményének fenntartására, kérésére a véleményt 
jegyzıkönyvben rögzíteni kell. 
19.8.8.Kötelezettsége a társulási megállapodásban és a társulás Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatában foglaltak betartása. 
19.8.9.Joga és egyben kötelezettsége részt venni a társulás szerveinek ülésén, azok 
munkájában, a társulási célok és feladatok közös megvalósításában. 
19.8.10.Köteles a társulás határozatainak végrehajtása. 
19.8.11.Kötelessége a társulás mőködéséhez, feladatellátáshoz szükséges adat- és 
információszolgáltatás. 
19.8.12.A tag köteles befizetési kötelezettségének teljesítésére. 
 
19.1.Szerzıdı felek részérıl a képviselı-testületek nevében eljáró Polgármesterek 
jelen megállapodást elolvasást és értelmezést követıen, mint akaratukkal mindenben 
megegyezıt jóváhagyólag írják alá a szükséges testületi felhatalmazások birtokában. 
Jelen megállapodást az Önkormányzatok Jegyzıi, mint jogi ellenjegyzésre jogosultak, 
az Önkormányzatok Pénzügyi vezetıi/ügyintézıi, mint pénzügyi ellenjegyezésre 
jogosultak írják alá. 
  
19.2.A jelen társulási megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó 
jogszabályok és a Társulási Tanács által elfogadott Szervezeti és Mőködési 
Szabályzat rendelkezései az irányadóak. 
 
19.3.Jelen megállapodással megkötésére az Mötv. 146. §-ában foglaltak alapján kerül 
sor, melynek során az együttmőködı önkormányzatok a korábbi ugyanezen 
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elnevezéssel létrehozott társulási megállapodásukat felülvizsgálták, ennek 
eredményeképpen jelen megállapodást kötik meg, ezzel egyidejőleg a korábban 
megkötött társulási megállapodás hatályát veszíti. 
 
19.4.A társulás tagjai a jelen társulási megállapodásban írtak vonatkozásában 
határozatlan idıre szóló együttmőködést vállalnak.” 
 
21. A Megállapodás kiegészül az alábbi 1. sz. melléklettel: 
 

„Felhatalmazó neve: ………………………………….. Önkormányzat 
Adószáma: …............................................................... 

 
FELHATALMAZÓ LEVÉL 

Tisztelt 
 
…............................................................ 
(számlavezetı neve és címe) 

Megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett 
Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következıkben foglalt 
feltételekkel:  

Fizetı fél számlatulajdonos megnevezése:   

Felhatalmazással érintett fizetési számlájának 
pénzforgalmi jelzıszáma:  

  

Kedvezményezett neve:  Enying Mikrokörzeti Szociális és 
Gyermekjóléti Intézményi Társulás 

Kedvezményezett fizetési számlájának pénzforgalmi 
jelzıszáma:  

 

A felhatalmazás idıtartama: 2013. ………………..-tól/tıl visszavonásig. 

A beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni. 

További feltételek: a) fedezethiány esetén a sorba állítás idıtartama legfeljebb 35 nap 
 b) felhatalmazás csak a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulásával vonható 
vissza 

Kelt, ................, …...... év …............... hó ...... nap 

............................................................ 
Fizetı fél (számlatulajdonos) 

 
A fentieket, mint a Fizetı fél számlatulajdonos számlavezetı hitelintézete, nyilvántartásba vettük. 
 
 
Kelt, ……………………………................., .……. év, …………….………. hó ……… nap 
 
 

………………………………………………… 
Számlavezetı hitelintézet” 



24/50 

 
 

22. A Megállapodás kiegészül az alábbi 2. sz. melléklettel: 
 

„ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK  
391/2005 (XII. 19.) SZÁMÚ HATÁROZATA 

 
AZ EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL 

(a módosításokkal egységes szerkezetben) 
 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Enying Mikrokörzeti Szociális és 
Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási Megállapodás 19.4. pontja alapján az 
 

Egyesített Szociális Intézmény 
 

alapító okiratát az alábbi tartalommal állapítja meg és adja ki: 
 

Egyesített Szociális Intézmény 
Alapító Okirata 

 
1. A költségvetési szerv neve: Enyingi Egyesített Szociális Intézmény 
 
2. A költségvetési székhelye, törzsszáma: 
     8130 Enying, Szabadság tér 2.  
     640668 
  
3/A. Telephelye:   8130 Enying, Hısök tere 5. 
  
3/B. Szolgáltatás igénybevételére nyitva álló helyiségek:  
     8135 Dég, Kossuth Lajos utca 17.   
     8156 Kisláng, Fı utca 63.  
     8132 Lepsény, Fı út 74.   
     8137 Mezıkomárom, Kossuth Lajos utca 4. 
     8138 Szabadhídvég, Községház utca 1. 
     8133 Mezıszentgyörgy, Kossuth Lajos utca 48. 
4. Adószáma: 
     16700637-1-07 
 
5. Jogszabályban meghatározott közfeladata:  

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény szerinti személyes gondoskodást nyújtó 
ellátás, továbbá a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (2) 
bekezdésében foglalt kötelezı feladat ellátása. 

6. Tevékenysége: 
 

6.1 TEÁOR szerint: 
8810 Idısek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül 
8730 Idısek, fogyatékosok bentlakásos ellátása 
8899 M.n.s. Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 
5629 Egyéb vendéglátás 
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6.2 Alaptevékenységi szakágazat szerinti besorolás:     

881000 Idısek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás 
nélkül 

 
6.3 Alaptevékenységi szakfeladat szerinti besorolás: 

 
873011 Idıskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása  
873013 Demens betegek bentlakásos ellátása 
881011 Idısek nappali ellátása  
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 
889921 Szociális étkeztetés 
889922 Házi segítségnyújtás 
889923 Jelzırendszeres házi segítségnyújtás  
889924 Családsegítés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése 
 

6.4 Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 
7. Mőködési terület:  

Idıskorúak tartós bentlakásos szociális 
ellátása vonatkozásában az Enying, 
Hısök tere 5. és Szabadság tér 2. szám 
alatti idısek otthonának mőködési 
ellátási területe a Magyar Köztársaság 
területe. Elsıdleges ellátási terület: 
Enying város közigazgatási területe. 
Az Enying Mikrokörzeti és 
Gyermekjóléti Intézményi Társulás 
Társulási Megállapodásában rögzített, 
közös megvalósítású feladatok 
tekintetében a résztvevı települések 
közigazgatási területe. 

8. Irányító (alapító illetve felügyeleti) szerv neve, székhelye:   
Enyingi Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti 
Intézményi Társulás 
8130 Enying, Kossuth Lajos utca 26. 

 
9. Fenntartó neve és székhelye:  

Enyingi Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti 
Intézményi Társulás 
8130 Enying, Kossuth Lajos utca 26. 

 
 
10. Az intézmény típusa:  

Integrált szociális és gyermekjóléti intézmény 
 
 
11. Besorolása:       
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Gazdálkodási besorolása alapján: önállóan mőködı, 
elıirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezı 
költségvetési szerv. Pénzügyi-gazdasági feladatait 
Enyingi Polgármesteri Hivatal szervezeti egysége útján 
látja el. Az általános forgalmi adónak alany, az általános 
szabályok szerint adózó költségvetési szerv. 

 
 
12. Vezetıjének kinevezési, megbízási, választási rendje: 

Az intézmény vezetıjét nyilvános pályázati eljárás 
útján, meghatározott, 5 éves idıtartamra – 
Lajoskomárom, Lepsény Nagyközségek, Dég, Kisláng, 
Mezıkomárom, Mezıszentgyörgy és Szabadhídvég 
Községek polgármesterei elızetes véleményének 
ismeretében – Enying Város Önkormányzatának 
Képviselı-testülete bízza meg a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és külön 
jogszabályok alapján. Enying Város Polgármestere 
gyakorolja – a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, továbbá az 
Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti 
Intézményi Társulás Társulási Megállapodásban 
foglalt rendelkezések szerint – az egyéb munkáltatói 
jogokat.  
Az intézmény vezetıje képviseli az intézményt és 
dolgozói felett a munkáltatói jogokat gyakorolja. 

 
13. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése:  

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény hatálya alá tartozó közalkalmazotti jogviszony 
(közalkalmazottak), a Munka Törvénykönyvérıl szóló 
2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó munkaviszony 
(egyéb foglalkoztatottak) 

 
14. A feladatellátást szolgáló vagyon: 1. melléklet szerint. 

 
15. A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog: 

 
Az intézmény által használt az 1. melléklet 14.1. – 14.8. 
pontban felsorolt ingatlanok s a bennük lévı 
berendezések, felszerelések, ingóságok felett a 
tulajdonos Önkormányzat Képviselı-testülete jogosult 
rendelkezni – az e pontban megfogalmazott 
rendelkezések figyelembe vételével, továbbá – azzal, 
hogy 2006. január 1. napját követıen az 
Önkormányzatok közös beruházásából, beszerzésébıl 
származó vagyonnövekmény az Enying Mikrokörzeti 
Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás 
tulajdonát képezi, mely tekintetében a rendelkezési 
jog a Társulás tagjait együttesen illeti meg. Az 
intézmény a rendelkezésére álló vagyontárgyakat, a 
jogszabály szerinti feladatok ellátásához szabadon 
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használhatja, de nem idegenítheti el és nem terhelheti 
meg azokat. Az intézmény a rendelkezésére álló 
helyiségeket határozott idıre (egy évnél nem hosszabb 
idıtartamra) bérbe adhatja, amennyiben a bérbeadás 
az alaptevékenységet nem akadályozza.” 
 

16. Az intézmény gazdálkodásával összefüggı jogosítványok: 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény és az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény és az annak végrehajtására kiadott 
kormányrendeletek, továbbá az Enying Mikrokörzeti 
Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás, 
valamint a mindenkori fenntartó által kibocsátott, a 
gazdálkodást érintı szabályozás alapján. 
 

Záradék:  
Az Egyesített Szociális Intézmény alapító okiratát Enying Város Önkormányzatának 
Képviselı-testülete 11/2013. (I. 30.) határozatával 2013. február 15. napi hatállyal hagyta 
jóvá.  
 
Enying, 2013. január 30.  P.H.  

-----------------------------------------------------------
  
alapító szerv vezetı aláírása 
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1. melléklet 
 
 
 

AZ EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁHOZ 
 
 
 
Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon: 
 

14.1. Az enyingi 1470 hrsz-ú, ténylegesen 8130 Enying, Szabadság tér 2. sz. alatti 
ingatlan, melyben az Egyesített Szociális Intézmény, s azon belül bentlakást 
nyújtó Idısek Otthona, az idısek nappali ellátása, a szociális étkeztetés, a Házi 
segítségnyújtás, a Jelzırendszeres házi segítségnyújtás, a Családsegítı 
szolgálat, a Gyermekjóléti szolgálat és az intézményvezetés nyert elhelyezést. 
Továbbá az enyingi 2015 hrsz-ú, ténylegesen 8130 Enying, Hısök tere 5. szám 
alatti ingatlan, melyben tartós elhelyezést nyújtó Idısek Otthona mőködik. 

 
14.2. A dégi 704 hrsz-ú, ténylegesen 8135 Dég, Kossuth L. u. 17. sz. alatt fekvı 

ingatlanban lévı egy irodai helyiség a benne lévı ingóságokkal, 
berendezésekkel, felszerelésekkel együtt Dég Község Önkormányzata 
tulajdonában áll.   

 
14.3. A kislángi 349/1 hrsz-ú, ténylegesen 8156 Kisláng, Fı u. 63. sz. alatt fekvı 

ingatlanban lévı egy irodahelyiség a benne lévı ingóságokkal, 
berendezésekkel, felszerelésekkel együtt Kisláng Község Önkormányzata 
kizárólagos tulajdonában áll.  

 
14.4.  

 
14.5. A lepsényi 387/1 hrsz-ú, ténylegesen 8132 Lepsény, Fı u. 74. sz. alatt fekvı 

ingatlanban levı egy irodahelyiség a benne lévı teljes bútorzattal, 
felszereléssel, valamennyi ingóságával együtt Lepsény Nagyközség 
Önkormányzata kizárólagos tulajdonában áll.  

 
14.6. 2012. január 01-tıl: a szabadhídvégi 1. hrsz-ú, ténylegesen 8138 Szabadhídvég, 

Községház 1. .szám alatt fekvı ingatlanban levı egy iroda helyiség a benne 
lévı teljes bútorzattal, felszereléssel, valamennyi ingóságával együtt 
Szabadhídvég Község Önkormányzata kizárólagos tulajdonában állnak.  

 
14.7. A mezıkomáromi 27 hrsz-ú, ténylegesen 8137 Mezıkomárom, Kossuth L. u. 4. 

sz. alatti ingatlanban lévı egy iroda helyiség a benne lévı bútorzattal, 
felszereléssel, ingóságokkal Mezıkomárom Község Önkormányzata 
kizárólagos tulajdonában áll. 

 
14.8.   A 8133 Mezıszentgyörgy, Kossuth Lajos u. 48. sz. alatti ingatlanban lévı egy 

iroda helyiség a benne lévı bútorzattal, felszereléssel, ingóságokkal 
Mezıszentgyörgy Önkormányzata kizárólagos tulajdonában áll.” 

 
23. A Megállapodás kiegészül az alábbi 3. sz. melléklettel: 
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Az Enyingi Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás szakfeladati 
besorolás: 

 
Alaptevékenységi szakágazat szerinti besorolás:     

881000 Idısek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás 
nélkül 

 
Alaptevékenységi szakfeladat szerinti besorolás: 

 
873011 Idıskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása  
873013 Demens betegek bentlakásos ellátása 
881011 Idısek nappali ellátása  
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 
889921 Szociális étkeztetés 
889922 Házi segítségnyújtás 
889923 Jelzırendszeres házi segítségnyújtás  
889924 Családsegítés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése 

 
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a jelen határozattal módosított, az elfogadott 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
Megállapodást aláírja. 
 
Határidı:  azonnal 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester 

 
 

Pıdör Gyula polgármester elmondja a kettes számú határozati javaslat az Enyingi 
Egyesített Szociális intézmény alapító okirata módosításának az elfogadásáról szól. 
Határozati javaslat elıterjesztés szerint. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, felvetése. 
Kérdés nem lévén kéri, hogy aki a kettes számú határozati javaslat elfogadásával egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
155/2013. (VI. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az Egyesített Szociális Intézmény 
391/2005. (XII. 19.) számú határozattal elfogadott alapító 
okiratát 2013. június 30-i hatállyal az alábbiak szerint 
módosítja:  

 
1.  Az alapító okirat bevezetıjének helyébe a következı 

rendelkezés lép: 
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„Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 
Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti 
Intézményi Társulás Társulási Megállapodás 19.4. pontja 
alapján az” 

 
2.Az alapító okirat 8. pontjának helyébe a következı 
rendelkezés lép: 

 
„8. Irányító (alapító illetve felügyeleti) szerv neve, székhelye:
   
Enyingi Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi 
Társulás 
8130 Enying, Kossuth Lajos utca 26. 
 
3.Az alapító okirat 9. pontjának helyébe a következı 
rendelkezés lép: 
 
„9. Fenntartó neve és székhelye:  
Enyingi Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti Intézményi 
Társulás 
8130 Enying, Kossuth Lajos utca 26.” 
 
A Képviselı-testület felkéri a polgármestert az alapító 
okirat egységes szerkezetbe foglalására, valamint a 
módosítás, továbbá az egységes szerkezető alapító okirat 
Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére 
történı megküldésére, illetve a Társulásban részt vevı 
tagönkormányzatok számára történı megküldésre az 
Alapító Okirat elfogadása végett. 

 
Felhatalmazza a polgármestert és az intézményvezetıt a 
döntésbıl eredı feladatok elvégzésére, így különösen a 
vonatkozó döntések (pl.: képviselı-testületi határozatok) 
és okiratok módosítására, továbbá arra, hogy a vonatkozó 
mőködési engedély módosítása ügyében eljárjon. 
 
Határidı:  MÁK felé történı jelentés tekintetében 

azonnal, egyebekben folyamatos 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
  Vargáné Kránicz Erzsébet intézményvezetı 
 
 

Pıdör Gyula elmondja, hogy a hármas számú határozati javaslat, ahogy azt a Jegyzı 
Úr is elmondta, egy biztonsági paraméter. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, 
felvetése. Kérdés nem lévén kéri, hogy aki a hármas számú határozati javaslat 
elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
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A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
156/2013. (VI. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete ügy 
határozott, hogy a Magyarország Önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 91. § b) pontjában 
foglaltak szerint, figyelemmel a 88. § (2) bekezdésében 
foglaltakra az Enyingi Mikrokörzeti Szociális és 
Gyermekjóléti Intézményi Társulást 2013. december 31-i 
hatállyal megszüntetni kívánja. 
 
Határidı: értelemszerő 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester 
 

 
1.4 Tulajdonosi hozzájárulás – Szennyvízberuházás 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy a várva várt szennyvíz minıség biztosítás múlt 
héten pénteken megérkezett, ezen a héten értelmezni tudták, tehát újabb akadály hárult el a 
szennyvíz beruházás szerzıdésének a megkötése elıtt. Így a pályázatot ki lehet függeszteni. 
Kérdezi, van-e valakinek kérdése, kiegészítése. A határozat elıterjesztés szerint. Kérdés, 
észrevétel nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
157/2013. (VI. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
megerısíti, hogy a Szennyvízcsatorna beruházással érintett, 
összes tulajdonában álló ingatlana vonatkozásában a 
tulajdonosi hozzájárulását megadja. 
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester 

 
 
1.5 AVE ZÖLDFOK Zrt.-vel kötött Hulladékgazdálkodási, Közszolgáltatási szerzıdés 

felülvizsgálata 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy az AVE Zöldfok-nak a 2012. törvény szerint a 
hulladékgazdálkodási, közszolgáltatási engedélyt, valamint az OHI által kijelölt minısítést a 
törvény hatályba lépését követıen 6 hónapon belül meg kellett volna szereznie. Miután 
tegnap beszélt a vezetıikkel kiderült, hogy nagy valószínőséggel nem tudják megszerezni 
ezt az engedélyt. Ezért van szükség erre a határozatra, amit a Pénzügyi, Humán és 
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Településfejlesztési Bizottság már meg is tárgyalt. A hónap végétıl 30 napos határidın belül 
a törvény szerint ezt a szerzıdést fel kell bontania az önkormányzatnak 6 hónapos 
határidıvel. Ez azt jelenti, hogy az elkövetkezendı 6 hónapban ugyancsak az AVE 
Zöldfoktól kapja majd városunk a hulladék begyőjtési szolgáltatást, de ezen idı alatt 
amennyiben a törvény vagy a rendelet másképp nem rendelkezik, egy új szolgáltatót kell 
szerezni közbeszerzésen keresztül. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, kiegészítése. A 
határozat elıterjesztés szerint. Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy aki a határozati 
javaslat elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
158/2013. (VI. 26.) számú határozata: 
1.Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
meghatalmazza a Polgármestert, hogy amennyiben a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végzı AVE Zöldfok Zrt. 
a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: 
Htv.) 90. § (4) bekezdésében meghatározott határidın belül a 
közszolgáltató nem szerzi meg a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási engedélyt, valamint az OHÜ által kiadott minısítést, 
úgy az önkormányzat képviseletében a Htv. 90. § (5) 
bekezdésében foglaltak szerint 2013. június 30-át követı 30 
napon belül a közszolgáltatási szerzıdést 6 hónapos 
határidıvel felmondja. 
 
2.A testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban 
foglaltak bekövetkezése esetén a Htv. 90. § (8) bekezdésében 
foglaltak érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket – 
így különösen a közbeszerzési eljárás kezdeményezése, 
közszolgáltatási szerzıdés elıkészítése – engedéllyel 
rendelkezı közszolgáltatóval történı szerzıdés megkötésére. 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:  azonnal 
 

 
Pıdör Gyula polgármester felkéri Kóródi-Juhász Zsolt jegyzıt, hogy ismertesse 
elıterejesztéseit. 
 
 
2 Jegyzı, aljegyzı elıterjesztései 
2.1 Meghatalmazás bíróság elıtti képviseletre – a Székesfehérvári Járásbíróság 
9.P.21.055/2013 sz. ügyében 
 
Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı köszöni a szót, elmondja, hogy a napi rend pont egy 
meghatalmazásról szól. A Képviselı-testület egy korábbi döntésével arra kérte fel a 
Polgármesteri Hivatalt, hogy az Önkormányzat kintlévıségeit, az adók módjára való 
követelést és egyéb kintlévıségeit hatékonyan érvényesítse. Ennek érdekében fizetési 
meghagyásos eljárást kezdeményezett a Hivatal az Önkormányzat egyik ingatlanjának 
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korábbi bérlıjével szemben, tekintve, hogy ez a bérlı több, mint 200 ezer forintnyi 
hátralékkal rendelkezik és a megfizetéstıl elzárkózott. A fizetési meghagyással szemben 
ellentmondást terjesztett elı a törvényes határidın belül, ezért az eljárás perré alakult. A 
Székesfehérvári Járásbíróságon lesz a pernek a lefolytatása. A határozati javaslat arról szól, 
hogy a peres eljárás során a Képviselı-testület meghatalmazza a jegyzıt az Önkormányzat 
képviseletére. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, kiegészítése. A határozat 
elıterjesztés szerint. Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslat 
elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
159/2013. (VI. 26.) számú határozata: 
1.Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
polgári perrendtartásról szóló 1953. évi III. törvény 67. § (1) 
bekezdés ea) pontja alapján meghatalmazza Kóródi-Juhász 
Zsolt jegyzıt, hogy a Székesfehérvári Járásbíróság elıtt 
9.P.21.055/2013. számú peres ügyben az önkormányzatot 
képviselje. 
2.A testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban 
foglaltaknak megfelelıen a testület képviseletében állítson ki 
meghatalmazást a jegyzı részére. 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester, Kóródi-Juhász Zsolt 

jegyzı 
Határidı:  azonnal 

 
 
Pıdör Gyula polgármester felkéri Viplak Tibor képviselıt, a Pénzügyi, Humán és 
Településfejlesztési Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság elıterjesztését. 
 
 
3 Pénzügyi, Humán és Településfejlesztési Bizottság elıterjesztése 
3.1 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló 
 
Viplak Tibor Bizottság elnöke köszöni a szót. Elmondja, hogy az elsı napi rendi pont 
humán ügyekkel kapcsolatos és így átadja a szót Dr. Lelkes Ákos alelnök úrnak. 
 
Dr. Lelkes Ákos alelnök elmondja, hogy a beszámoló a honlapon olvasható volt, minıségi 
munkának számít. A határozatot ismerteti elıterjesztés szerint. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, kiegészítése. Kérdés, 
kiegészítés nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
160/2013. (VI. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Enying Város Önkormányzatának 2012. évi 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásról szóló 
átfogó értékelését a jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét 
képezı formában és tartalommal elfogadja. 
 
Felkéri Kóródi-Juhász Zsolt jegyzıt, hogy az értékelést a 
Szociális és Gyámhivatalnak küldje meg. 
 
Felelıs: Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı 
Határidı: azonnal 
 

 
3.2 Enyingi Városi Bölcsıde pót-elıirányzati kérelme 
 
Viplak Tibor elnök elmondja, hogy a Bölcsıde pót-elıirányzati kérelemmel fordult a 
Bizottság illetve a Testület elé. A mőködési engedélyének megfelelı létszámú kerethez 
szükséges pénz pótlását kérte, hogy törvényesen tudjon mőködni a Bölcsıde. A Bizottság 
támogatta a kérelmet. A határozati javaslatot ismerteti elıterjesztés szerint. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, kiegészítése. Kérdés, 
kiegészítés nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
161/2013. (VI. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a határozat mellékletét képezı számítások 
szerint és dokumentáció alapján 823.000,- Ft pótelıirányzatot 
biztosít az Enyingi Városi Bölcsıde részére a mőködési 
(folyószámla) hitel terhére. 
 
A Képviselı-testület felkéri, illetve felhatalmazza a 
polgármestert és az intézményvezetıt, hogy a döntésbıl eredı 
feladatokat végezze el. 
 
Felkéri továbbá a Polgármesteri Hivatalt, hogy az elıirányzat-
módosítást az önkormányzati elıirányzat-nyilvántartásban 
vezesse át, továbbá a költségvetési rendelet módosításakor az 
elıirányzat-módosítást a költségvetési rendeletben 
szerepeltesse. 
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester, Kóródi-Juhász Zsolt 

jegyzı, Királyné Csernánszki Ilona 
intézményvezetı 
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3.3 Enyingi Szirombontogató Óvoda létszámbıvítése 
 
Viplak Tibor elnök elmondja, hogy az Enyingi Szirombontogató Óvoda vezetıje azzal a 
kéréssel fordult a Testülethez, hogy az 3 pedagógiai asszisztens foglalkoztatását támogassa. 
Ez a jobb normatíva támogatás miatt szükségeltetik és természetesen, hogy megfeleljen a 
mőködtetés a törvényi elıírásoknak. A Bizottság ezt támogatta. A határozatot ismerteti 
elıterjesztés szerint. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, kiegészítése. Kérdés, 
kiegészítés nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
162/2013. (VI. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az Enyingi Szirombontogató Óvoda határozat 
mellékletét képezı kérelmét támogatja akként, hogy a plusz 3 fı 
pedagógiai asszisztens foglalkoztatását és 1 fı 
intézményvezetı-helyettesi megbízást 2013. szeptember 01. 
napjától 2013. december 31. napjáig biztosítja. Ennek érdekében 
1.104.000,- Ft személyi juttatás és 299.000,- Ft szociális 
hozzájárulási adó pótelıirányzatot biztosít az Enyingi 
Szirombontogató Óvoda részére a mőködési (folyószámla) hitel 
terhére. A 2014. január 01. napjától történı továbbfoglalkoztatás 
kérdésében a 2014. évi állami támogatás ismeretében dönt. 
 
A Képviselı-testület felkéri illetve felhatalmazza a 
polgármestert és az intézményvezetıt, hogy a döntésbıl eredı 
feladatokat végezze el. 
 
Felkéri továbbá a Polgármesteri Hivatalt, hogy az elıirányzat-
módosítást az önkormányzati elıirányzat-nyilvántartásban 
vezesse át, továbbá a költségvetési rendelet módosításakor az 
elıirányzat-módosítást a költségvetési rendeletben 
szerepeltesse. 
 
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester, Kóródi-Juhász Zsolt 

jegyzı, Tolnai Zsuzsanna intézményvezetı 
 
 
 
3.4 Az Enyingi Szirombontogató Óvoda kérelme (teljesítményösztönzı keret kifizetési 
kérelme) 
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Viplak Tibor elnök elmondja, hogy ez szintén az Enyingi Szirombontogató Óvoda kérelme, 
mely szerint kéri, hogy az önkormányzat a 2012. évben elmaradt teljesítményösztönzı keret 
kifizetését engedélyezze. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, kiegészítése. Kérdés, 
kiegészítés nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
163/2013. (VI. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az Enyingi Szirombontogató Óvoda 2012. évi 
teljesítményösztönzı keret kifizetését engedélyezi az intézmény 
költségvetése terhére. 
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester, Tolnai Zsuzsanna 

intézményvezetı 
 
 
3.5 A Rozmaring Nyugdíjas Klub kérelme 
 
Viplak Tibor elnök elmondja, hogy a Nyugdíjas Klub a 35. évfordulójára szerette volna a 
támogatást kérni. Ismerteti a határozati javaslatot. 
 
Dr. Lelkes Ákos alelnök módosító javaslattal kíván élni. Kéri, hogy a határozati javaslat 
egészüljön ki az „és ezt ünnepélyes formában kívánja kinyilvánítani.” mondatrésszel. 
 
Gebula Béla Ákos alelnök hozzáteszi, hogy pénzügyi eszköz hiányában sajnos anyagilag 
nem tudják támogatni a Klubot, de ı maga szeretettel várja a Nyugdíjas Klub vezetıjét és 
személyesen anyagilag hozzájárul a kezdeményezéshez 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy ez személyes felajánlás volt és ı maga is szívesen 
hozzájárul anyagilag a Klub kezdeményezéséhez, egyben megköszöni a 3 Nyugdíjas Klub 
munkáját. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, kiegészítése. Kéri, hogy aki a módosító 
javaslattal egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
164/2013. (VI. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
Rozmaring Nyugdíjas Klub kérelmére vonatkozó elıterjesztés 
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alábbiak szerint történı kiegészítésére, illetve módosítására 
irányuló módosító javaslatot elfogadta. 

 
„és ezt ünnepélyes formában kívánja kinyilvánítani.” 

 
 
Pıdör Gyula polgármester kéri, hogy aki a módosított határozati javaslattal egyetért, 
kézfeltartással jelezze. 
 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
165/2013. (VI. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Rozmaring Nyugdíjas Klub fennállásának 
35. évfordulója alkalmából szervezendı születésnapi 
rendezvényt erkölcsileg támogatja és ezt ünnepélyes formában 
kívánja kinyilvánítani. 
 
 
Határidı: 2013. augusztus 31. 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester 

 
 
3.6 A 2013. évi költségvetési rendelet módosítása 
 
Viplak Tibor elnök elmondja, hogy a pénzmaradvány feloszlásról van szó, ami a 
mellékletben látható. Terjedelmére való tekintettel nem ismerteti. Elmondja, hogy a 
mellékletben foglaltak szerint kívánják felosztani a pénzmaradványokat. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, kiegészítése. Kérdés, 
kiegészítés nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
189/2013. (VI. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2012. évi 
pénzmaradványát az alábbiak szerint állapítja meg és a 
felhasználásáról az alábbiak szerint rendelkezik: 

 
 

                                                                                                                ezer Ft 
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Intézmény Módosított 
maradvány 

Pót-
elıriányzat 

Hitel-
törlesztésre 

Finanszí-
rozással 
szemben 
rendezet  

          
Enyingi 
Polgármesteri 
Hivatal 2 412 7 267   4 855 
Enyingi 
Szirombontogat
ó Óvoda 44 2 098   2 054 
Enyingi Városi 
Bölcsıde 0 780   780 
Enyingi ESZI  606 0   -606 
Vas G. Mőv.Ház 
és Könyvtár 10 852 1 388   -9 464 
Önkormányzat 83 269 41 467 44 183 -41 802 
          
Összesen 97 183 53 000 44 183 -44 183 

 
 

Felelıs:  Pıdör Gyula  polgármester 
Határidı:  2013. június 30. 

 
 

3.7 Jelzırendszeres házi segítségnyújtás további mőködtetése 
 
Viplak Tibor elnök elmondja, hogy a Bizottság megtárgyalta és ismerteti a határozati 
javaslatot elıterjesztés szerint. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, kiegészítése. Kérdés, 
kiegészítés nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
166/2013. (VI. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a jelzırendszeres házi segítségnyújtást 
ellátását 2013. július 01-tıl 2013. december 31-ig tartó 
idıtartamra vállalja. A Képviselı-testület felkéri illetve 
felhatalmazza a polgármestert és az intézményvezetıt a 
döntésbıl eredı feladatok elvégzésére, így különösen a 
határozat mellékletét képezı nyilatkozat aláírására és annak 
Szociális és Gyermekvédelmi Fıigazgatóság részére történı 
megküldésére.  
 
Határidı: nyilatkozat megküldés tekintetében azonnal, 

egyebekben folyamatos 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester, Vargáné Kránicz 

Erzsébet intézményvezetı 
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Viplak Tibor elnök átadja a szót Gebula Béla Ákos településfejlesztésért felelıs alelnök 
Úrnak. 
 
 
3.8 Az IPSZOLG-MH 96 Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme 
 
Gebula Béla Ákos alelnök elmondja, hogy gázbekötés csıhíd rekonstrukciós munkához van 
szükség önkormányzati területen a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozathoz. Ismerteti a 
határozati javaslatot elıterjesztés szerint. Elmondja, hogy a Bizottság egyhangúan támogatta 
elfogadásra. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, kiegészítése. Kérdés, 
kiegészítés nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
167/2013. (VI. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az Enying-Balatonbozsok, Fı u. Csıhíd 
rekonstrukciós munkákhoz az IPSZOLG MH 96 Kft. 001/2013. 
munkaszámú terve alapján az önkormányzat tulajdonát képezı 
Enying 258, 260 hrsz-ú közterületek és a 262 hrsz-ú árok 
igénybevételéhez tulajdonosi hozzájárulását megadja. 
 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:  2013. július 31. 

 
 
3.9 Az Enying, Hunyadi utcai partfal statikai szakvéleményének ismertetése 
 
Gebula Béla Ákos alelnök elmondja, hogy a DU-PLAN Mérnöki Iroda Kft. megvizsgálta azt 
a partfal szakaszt és felhívta a figyelmünket, hogy vízelvezetési rendszerek megoldásával, 
illetve megfelelı takarónövényzet létrehozásával és ápolásával olyan állapotban tartható, 
illetve hozható ez a szakasz, ami semmiféle veszélyt nem jelent a környezetére. Ezt a 
Bizottság egyhangúan javasolja elfogadásra. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, kiegészítése. Kérdés, 
kiegészítés nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
168/2013. (VI. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az DU-PLAN Mérnöki Iroda Kft. (8000 
Székesfehérvár, Gyümölcs u. 4-6.) által, az Enying Hunyadi 
utcai partfalról készített statikai szakvéleményt megismerte és 
tudomásul vette. A statikai szakvéleményben megfogalmazott 
feladatok folyamatos ellátásával és figyelemmel kísérésével 
megbízza a városgondnokságot. 
 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester, Eichinger József 

városgondnokság vezetı 
Határidı:  folyamatos 
 
 

3.10 DRV Zrt. 2013-2015 évi beruházási-felújítási és pótlási terv 
 
Gebula Béla Ákos alelnök elmondja, hogy az Önkormányzat minden évben megkapja ezt a 
tervet a Fejérvíz-tıl és a DRV-tıl. A Fejérvíz esetében már az elızı ülésen döntött a Testület, 
most a DRV esetében is dönteni kellene. Meghatározhatóak ebben az esetben azok a 
munkálatok, amiket javasol a Testület támogatásra, illetve, hogy mit szeretne az 
Önkormányzat az eszköz használati díjjal kezdeni. Ismerteti a határozati javaslatot 
elıterjesztés szerint. Tesz egy kiegészítést. A vagyonértékelés költség egy  kötelezı tartalmi 
elem a csatorna beruházás során és az itt megmaradó, illetve felhalmozódott pénzeszközt, fel 
lehet erre használni, amit úgy gondol, hogy fontosabb mindennél. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, kiegészítése. Kérdés, 
kiegészítés nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
169/2013. (VI. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a DRV Zrt. által benyújtott  2013-2015. évi 
beruházási-felújítási és pótlási tervet jelenleg nem támogatja, az 
eszközhasználati díjat a víziközmő rendszer vagyonértékelés 
költségeire kívánja fordítani. 
 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester vezetı 
Határidı:  folyamatos 

 
 
3.11 Versenytárgyalások eredményének ismertetése (Enying zártkert 8313/2; külterület 
0193/13, 085 és belterület 7701/1 hrsz) 
 
Gebula Béla Ákos alelnök ismerteti a határozati javaslatot elıterjesztés szerint. 
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Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, kiegészítése. Kérdés, 
kiegészítés nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
170/2013. (VI. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Pénzügyi, Humán és 
Településfejlesztési Bizottsága úgy határozott, hogy Buza Péter 
8130 Enying, István u. 17. szám alatti lakos Enying külterület 
0193/13, 085 és belterület 7701/1 hrsz-ú ingatlanok 
tekintetében adott, 77 000 Ft / ha / év összegő bérleti ajánlatát 
elfogadja és figyelemmel a termıföldre vonatkozó elıvásárlási 
és elıhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól 
szóló 16/2002. (II. 18.) Korm. rendelet szabályaira 2018. 
december 31. napjáig tartó, határozott idejő haszonbérleti 
szerzıdést köt a tárgyi ingatlanok tekintetében. 
 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:  folyamatos 

 
 
3.12 Európai Mobilitási Hét 
 
Gebula Béla Ákos alelnök elmondja, hogy egy pályázatot kapott az Önkormányzat, amire 
többféle feladatot lehetett volna kiválasztani, de ez mind jelentıs pénzügyi forrásokat 
igényel. Ezért a Bizottság 5 egyhangú tartózkodással hozta ezt a határozatot a Bizottság és 
javasolja elfogadásra a Képviselı-testületnek.  Ismerteti a határozati javaslatot elıterjesztés 
szerint. Kiegészíti, hogy ez nem Enying városára van szabva. Egy nagyváros ahol zárt 
területekkel rendelkeznek, vagy olyan közterületekkel, amit forgalom elıl el tudnak zárni, 
könnyen végrehajtja a leírt feladatokat. Enying ezt nem tudja megoldani, ezért nem 
támogatta a Bizottság. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, kiegészítése. Kérdés, 
kiegészítés nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és egy tartózkodással az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
171/2013. (VI. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy 2013. évben az „Európai Mobilitási Hét” 
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fenntartható és környezetbarát városi közlekedést népszerősítı 
programsorozathoz való csatlakozást nem támogatja. 
 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:  folyamatos 

 
 
3.13 Vegyes ügyek 
3.13.1 Balogh István ingatlanvételi kérelme 
 
Gebula Béla Ákos alelnök ismerteti a határozati javaslatot elıterjesztés szerint. 
 
Pıdör Gyula polgármester hozzáteszi, hogy a Bizottság szerint méltánytalan volt az ajánlat. 
Kérdezi, van-e valakinek kérdése, kiegészítése. Kérdés, kiegészítés nem lévén kéri, hogy aki 
a határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
172/2013. (VI. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy ifj. Balogh István 8130 Enying, Dr. Belák S. u. 
7. szám alatti lakos az önkormányzat kizárólagos tulajdonát 
képezı Enying belterületi 2418 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó 
havi 20 000Ft/hó összegő részletekkel kiegyenlítendı, 400 000 
Ft összegő vételi ajánlatát nem fogadja el, a részletfizetési 
kérelmét nem támogatja. 
 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:  2013. július 31. 

 
 
3.13.2 A budapesti Superbook Club Alapítvány sportpályabérleti kérelme 
 
Gebula Béla Ákos alelnök elmondja, hogy egy Alsótekeres-pusztán táborozó csapat kívánja 
bérbe venni sportpályát. Ismerteti a határozati javaslatot elıterjesztés szerint. 
 
Viplak Tibor elnök elmondja, hogy a Bizottsági ülésen elhangzott az is, hogy a 
rendeltetésszerő használatra figyelni kell és ezt majd a városgondnokság ellenırzi. Ez 
nagyon fontos, mert 
 
Pıdör Gyula polgármester hozzáteszi, hogy a a szerzıdésben ez benne van, így nem kell 
határozati javaslatot módosítani. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, kiegészítése. Kérdés, 
kiegészítés nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
173/2013. (VI. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Mőfüves pálya bérleti díját 2013. június 15. 
napjától: bruttó 3 600 Ft/óra; a sportpálya bérleti díját pedig 
2013. június 15. napjától: bruttó 5 900 Ft/óra összegben állapítja 
meg. 
 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester, Kóródi-Juhász Zsolt 

jegyzı, Eichinger József városgondnokság 
vezetı 

Határidı:  azonnal 
 
 
3.14  Polgárırség – Együttmőködési megállapodás 
 
Gebula Béla Ákos alelnök elmondja, hogy egy LEADER pályázatot nyújt be a Polgárırség és 
ehhez kéri az Együttmőködési Megállapodás aláírását az önkormányzattól. Elmondja, hogy 
ezt jelen pillanatban nem tudja ismertetni, mivel a rendkívüli bizottsági ülésen módosításra 
került a határozati javaslat és a rövid idıre való tekintettel még nem került a kezébe a 
módosított határozati javaslat. 
 
Kóródi-Juhász Zsolt jegyzı elmondja, hogy az eredeti határozati javaslathoz képes annyiban 
módosult, hogy a második bekezdésbıl kivételre került az „anyagi támogatás formája” 
kezdető rész, illetve az került bele ehelyett, hogy a szerzıdésbıl az „anyagi támogatást” a 3. 
pontból kiveszi a bizottság. 
 
Dr. Lelkes Ákos alelnök elmondja, hogy lehetséges, hogy amit a Jegyzı Úr mondott a 
Polgárırség számára ijesztınek tőnik. Azért vette ki a bizottság ezt a részt, mert 
gyakorlatilag a pályázathoz nincs erre szükség. A maga részérıl biztosítja a Polgárırséget, 
ha anyagi forrás van, akkor továbbra is támogatni fogják a Polgárırséget. 
 
Gebula Béla Ákos alelnök elmondja, hogy ez egy 2019. júniusáig szóló Együttmőködési 
Megállapodás, ami gyakorlatilag még két testületen átível. Úgy gondolta a Bizottság, hogy 
egy még két testületen átívelı megállapodást nem szerencsés az utódokra hagyni. Illetve, 
ahogy alelnök úr is elmondta, nem feltétele a pályázatnak a szóban forgó szövegrész. Biztos 
benne, hogy az Önkormányzat, ahogy eddig is mindig támogatni fogja a Polgárırség 
mőködését. 
 
Pıdör Gyula polgármester hozzáteszi, hogy a szerzıdésben ez benne van, így nem kell 
határozati javaslatot módosítani. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, kiegészítése. Kérdés, 
kiegészítés nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
174/2013. (VI. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Együttmőködési Megállapodást köt a Városi 
Polgárırség Enyinggel (8131 Enying, Mikszáth K. u. 1.; 
képviseli: Reiber Attila) a határozat elválaszthatatlan 
mellékletét képezı formában és tartalommal – azzal, hogy az 
Együttmőködési Megállapodás 3. pontjának „Partner által 
vállalt feladatok, tevékenységek” bekezdésébıl az „és 
anyagilag” szövegrész törlendı - a Városi Polgárırség Enying 
„Mobil kamerarendszerek beszerzése” címő pályázatának 
megvalósítása érdekében. 
 
Az együttmőködés idıtartama: 2013. június 11. – 2019.június 
11. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a módosított Együttmőködési 
Megállapodás aláírására. 
 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester 

 
 
3.15  EVSE – Együttmőködési megállapodás 
 
Gebula Béla Ákos alelnök ismerteti a határozati javaslatot elıterjesztés szerint. Elmondja, 
hogy a Megállapodásban foglalt idık jogszabályi kötelezettségbıl eredendıen 6 évet 
foglalnak magukba, mint az elızı napi rendi pontnál is. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, kiegészítése. Kérdés, 
kiegészítés nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
175/2013. (VI. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Együttmőködési Megállapodást köt az 
Enyingi Városi Sportegyesülettel (8130 Enying, Szántó Kovács 
János u. 6.; képviseli: Reiber Attila) a határozat 
elválaszthatatlan mellékletét képezı formában és tartalommal 
az Enying Város SE „EVSE lelátó és öltözık felújítása” címő 
pályázatának megvalósítása érdekében. 
 
Az együttmőködés idıtartama: 2013. június 14. – 2019.június 
14. 
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Felhatalmazza a polgármestert az Együttmőködési 
Megállapodás aláírására. 
 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester 

 
 
3.16  Magyar Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezetének támogatási kérelme 
 
Gebula Béla Ákos alelnök ismerteti a határozati javaslatot elıterjesztés szerint. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, kiegészítése. Kérdés, 
kiegészítés nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
176/2013. (VI. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Magyar Vakok és Gyengénlátók Fejér 
Megyei Szervezete (8000 Székesfehérvár, Oskola u. 6.; képviseli 
Mellár Renáta elnök) kérelmét anyagi lehetıségének hiányában 
nem tudja támogatni. 
 
Határidı: 2013. július 31. 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester 
 
 

3.17  Pszichológiai és Pedagógiai Intézet Közhasznú Alapítvány kérelme 
 
Gebula Béla Ákos alelnök elmondja, hogy ez egy tulajdonsi hozzájárulás iránti kérelem az 
Ady E. u. 2. számú önkormányzati tulajdonú ingatlanon történı megvalósításához. ismerteti 
a határozati javaslatot elıterjesztés szerint. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, kiegészítése. Kérdés, 
kiegészítés nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
177/2013. (VI. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Pszichológiai és Pedagógiai Intézet 
Közhasznú Alapítvány (8100 Várpalota, Faller J. u. 4.; képviseli: 
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Csikosné Sipeki Irén) „Kezünkben a jövı” címő, 
vidékfejlesztéssel az esélyegyenlıség biztosításához a 
halmozottan hátrányos helyzető és fejlesztésre szoruló, sajátos 
nevelési igényő gyermekek integrációjának és habilitációjának 
érdekében benyújtandó pályázatának a 8130 Enying, Ady E. u. 
2. számú önkormányzati tulajdonú ingatlanon történı 
megvalósításához tulajdonosi hozzájárulását megadja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a döntésbıl eredı nyilatkozatok 
és megállapodások aláírására. 
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester 
 
 

3.18  DBRHÖT elıterjesztés 
 
Gebula Béla Ákos alelnök elmondja, hogy a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás átküldte az enyingi Önkormányzat részére az elıterjesztést és a 
megállapodás tervezetet. A bizottság ezt egyhangúan javasolja a Testületnek elfogadásra. 
Terjedelmére való tekintettel nem olvassa fel. Határozati javaslat elıterjesztés szerint. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, kiegészítése. Kérdés, 
kiegészítés nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
178/2013. (VI. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, a „Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítva és 
egységes szerkezetbe foglalva” címő dokumentumot 
megismerte. 
 

1. A Társulás tevékenységére vonatkozó beszámolót elfogadja, 
2. A Társulás Megállapodás Módosítás tervezetének 4. sz. 

függelékébe foglalt, Társulásból kilépéseket tudomásul veszi. 
3. A Társulás Megállapodás Módosítás tervezetének 5. sz. 

függelékébe foglalt, Társuláshoz történı csatlakozásokat 
elfogadja. 

4. A Tárulás 2013. május 1-i állapot szerinti tagjegyzékét a 
Társulási Megállapodás Módosítás tervezetének 6. számú 
függelékében foglaltaknak megfelelıen jóváhagyja. 

5. A Társulási Tanács Tagjaként Tamási és környéke 
hulladékgazdálkodási kistérség delegáltjaként Herdics Béla 
Pincehely Nagyközségi Önkormányzat polgármesterének 
megválasztásával egyetért. 
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6. A Társulási Felügyelı Bizottsága Tagjaként Tamási és környéke 
hulladékgazdálkodási kistérség delegáltjaként Pintér Gábor 
Koppányszántó Községi Önkormányzat polgármesterének 
megválasztásával egyetért. 

7. A Társulási Megállapodás Módosítását, az Egységes Szerkezetbe 
foglalt Társulási Megállapodást elfogadja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás 
aláírására. 
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester 
 

 
3.19  Versenytárgyalás eredményének ismertetése 
 
Gebula Béla Ákos alelnök ismerteti az egyes számú határozati javaslatot elıterjesztés 
szerint. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, kiegészítése. Kérdés, 
kiegészítés nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
179/2013. (VI. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az önkormányzat kizárólagos tulajdonát 
képezı Enying, zártkerti 8157/1, 8030 és 8162 hrsz-ú 
ingatlanokat értékesíti Sipos Brigitta (8130 Enying, Csokonai u. 
17. szám alatti lakos) részére 40 000 Ft/AK áron. 
 
Az ügyvédi és földmérıi és eljárási költségek a vevıt terhelik. 
 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester 
Határidı: folyamatos 

 
 
Gebula Béla Ákos alelnök ismerteti a kettes számú határozati javaslatot elıterjesztés szerint. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, kiegészítése. Kérdés, 
kiegészítés nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
180/2013. (VI. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az önkormányzat kizárólagos tulajdonát 
képezı Enying, zártkerti 8032/1, és 8032/2 hrsz-ú ingatlanokat 
értékesíti Stróbl János (8130 Enying, Juhász Gy. u. 49. szám 
alatti lakos) részére 40 000 Ft/AK áron. 
 
Az ügyvédi és földmérıi és eljárási költségek a vevıt terhelik. 
 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester 
Határidı: folyamatos 

 
 
3.20  Együttmőködési megállapodás – MEZİFÖLD Helyi Közösség Egyesület Elnöke 
 
Gebula Béla Ákos alelnök ismerteti a határozati javaslatot elıterjesztés szerint. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, kiegészítése. Kérdés, 
kiegészítés nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
181/2013. (VI. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Együttmőködési Megállapodást köt a 
MEZİFÖLD Helyi Közösség Egyesülettel (8156 Kisláng, Fı u. 
63/a.; képviseli: Tóth Terézia) a határozat elválaszthatatlan 
mellékletét képezı formában és tartalommal az a MEZİFÖLD 
Helyi Közösség Egyesület „a MEZİFÖLD Helyi Közösség 
Egyesület illetékességi területéhez tartozó településeket 
népszerősítı kiadvány elkészítése, kiadása” címő pályázatának 
megvalósítása érdekében. 
 
Az együttmőködés idıtartama: 2013. június 10. – 2018. június 
10. 
 
Felhatalmazza a polgármestert az Együttmőködési 
Megállapodás aláírására. 
 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester 
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3.21  A HBFGÁI Szülıi Munkaközösségének tulajdonosi és anyagi hozzájárulás iránti 
kérelme 
 
Gebula Béla Ákos alelnök elmondja, hogy az eredeti határozati javaslat a Bizottsági ülésen 
annyiban változott, hogy nem csak a tulajdonosi hozzájárulását adja az Önkormányzat, 
hanem a melléklet szerinti általuk igényelt 29.198 forinttal is hozzájárul a nyílászáró 
cseréjéhez. Ismerteti a határozati javaslatot elıterjesztés szerint. 
 
Viplak Tibor elnök elmondja, hogy a Szülıi Munkaközösség eddig már 180 ezer forintot 
összegyőjtött. Ehhez szükséges a 29.198 forint plusz támogatás. Az iskola továbbra is az 
Önkormányzat tulajdonában van, így ezzel csak értéknövelés történik. A Szülıi 
Munkaközösségnek meg kell köszönni, hogy 180 ezer forintot össze tudott győjteni, ahhoz, 
hogy ez megvalósulhasson. 
 
Gebula Béla Ákos alelnök elmondja, hogy a kérdés furcsa, mert tulajdonképpen úgy néz ki, 
mintha az Önkormányzat támogatná a Szülıi Munkaközösséget, pedig valójában ık 
támogatják az Önkormányzatot, mert az intézmény fenntartása az valójában az 
Önkormányzat feladata. És meg kell köszönni azt, hogy ık 180 ezer forintot hozzátesznek az 
Önkormányzat 30 ezer forintjához.  
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy azt hozzá kell tenni, hogy egy évben 32 millió 
forint mőködési támogatást biztosít az Önkormányzat az iskolának. 
 
Gebula Béla Ákos alelnök elmondja, hogy az iskolára kicsit másképp kell nézni, mint például 
más intézményre. Az óvoda, bölcsıde 100 százalékban az Önkormányzat tulajdona. Az 
iskola helyzetében, ha most nem teszi hozzá a támogatást az Önkormányzat, akkor 
lehetséges, hogy évekig nem fog történni semmi. A bölcsıde és óvoda kapcsán évente sokat 
tesz hozzá az Önkormányzat a költségvetés terhére. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, kiegészítése. Kérdés, 
kiegészítés nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
182/2013. (VI. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a HBFGÁI Szülıi Munkaközösségének 
kérelmét támogatja és a nyílászáró cseréhez tulajdonosi 
hozzájárulását megadja, egyúttal a bizottsági struktúra 
átalakításából származó megtakarítás terhére 30.000 Ft összeg 
erejéig hozzájárul tárgyi munka megvalósításához.  
 
Felhívja a kérelmezı figyelmét arra, hogy a tárgyi ügyben az 
intézményfenntartó KLIK-kel egyeztetni szükséges. 
 
Határidı: 2013. július 31. 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester 
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3.22  Telki szolgalmi jog alapításához vázrajz és területkimutatás megrendelése 
 
Gebula Béla Ákos alelnök ismerteti a határozati javaslatot elıterjesztés szerint. 
 
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı elmondja, hogy a forrása az Önkormányzat 
szennyvízberuházásra elkülönített fejlesztési számlája. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, kiegészítése. Kérdés, 
kiegészítés nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
183/2013. (VI. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
Szennyvízcsatorna beruházással érintett Enying 2685 hrsz.-ú 
ingatlanra vonatkozó „Telki szolgalmi joghoz vázrajz és 
területkimutatás” elkészítésével megbízza az AK-OSZT Bt-t 
(8130. Enying, Kinizsi u. 19. ) a Képviselı -testület 9/2013. 
(I.30.) határozata alapján, 30 000,-Ft díjért. 
 
Forrás: Enying Város Önkormányzatának szennyvíz-
beruházási számláján rendelkezésre álló összeg. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Polgármester 
 
 

Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy egyéb napirendi pont nem lévén köszöni a 
megjelenést, és a nyílt ülést 16.25 órakor bezárja. 
 
 
 
Enying, 2013. július 20. 
 
 
 
 
  Pıdör Gyula     Kóródi-Juhász Zsolt 
  polgármester      jegyzı 
 
 
 
 
 
  Viplak Tibor                          Nyikos István 
      hitelesítı      hitelesítı 


