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a Képviselő-testület 2008. szeptember 24-én 
tartott  nyílt üléséről

Helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
8130 Enying, Kossuth u. 26.

Jelen vannak: Tóth Dezső polgármester,
dr. Lelkes Ákos alpolgármester
Bíró Attila, Botos Sándor, Buza Lajos,
Gál Balázs, dr. Miljánovits György,
Mohai Istvánné, Nagy József Ödön,
Nyikos István, dr. Óvári László,
Szabó Attila (késve érkezik), Venczel Zita képviselők

Szörfi István jegyző,
Mihályfi Gábor aljegyző,
Závodni Lászlóné pénzügyi vezető
Kiss Andrea ESZI mb. vezető
Rideg Lászlóné könyvtárvezető

Szemerei Szilvia jegyzőkönyvvezető

Jelezte távolmaradását: Gebula Béla Ákos képviselő

Tóth Dezső polgármester köszönti a megjelent képviselőket, a meghívott vendégeket és a 
televízió  nézőit.  Megállapítja,  hogy  a  képviselők  határozatképes  számban,  12  fővel 
megjelentek,  Gebula  Béla  Ákos  képviselő  jelezte  távolmaradását.  Az  ülést  15.00  órakor 
megnyitja, a jegyzőkönyv vezetésére felkéri Szemerei Szilviát, a jegyzőkönyv hitelesítésére 
Nyikos István és Venczel Zita képviselőket. Ismerteti a napirendet. Tekintettel arra, hogy dr. 
Miljanovits György Eü. Biz. elnöke jelezte elfoglaltságát, javasolja, hogy a zárt ülés napirendi 
pontjainak megvitatásával kezdje a testület az ülést. A nyílt ülés elején pedig tájékoztatást 
adhat a zárt ülésen hozott határozatokról.

15.02 órakor Szabó Attila képviselő megérkezik az ülésre. A testület létszáma 13 fő.

Tóth Dezső polgármester – egyéb napirend módosító javaslat nem lévén - kéri, hogy aki a 
zárt ülés napirendi cseréjével egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A  Képviselő-testület  13  igen,  egyhangú  szavazattal  az  ülést  a  zárt  ülés  napirendi  pontjainak  
megvitatásával kezdi.

Tóth  Dezső polgármester  kéri,  hogy  aki  a  módosított  napirend  elfogadásával  egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 13 igen, egyhangú szavazattal a napirendet elfogadta.
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Zárt ülés 

1. Pénzügyi Bizottság előterjesztései
1.1 Behajthatatlan, kis összegű hátralékok törlése iránti kérelem

Előadó: Buza Lajos
Püb. Elnöke

2.Egészségügyi és Szociális Bizottság előterjesztései 
2.1Védőnői álláspályázatok elbírálása
2.2ESZI intézményvezetői álláspályázatok elbírálása

Előadó: Dr. Miljanovits György
Eü. Biz.  elnöke

3.Jegyző előterjesztései
3.1 Aljegyzői álláspályázat elbírálása
3.2 Szociális ügyek - Temetési segély fellebbezés

Előadó: Szörfi István
jegyző

Nyílt ülés 

1. Polgármester előterjesztései
1.1 Beszámoló a két ülés közötti időszakban történtekről 
1.2 KEOP-1.2.0/1F-2008-0148  azonosító  számú  „Enying  város 

szennyvízelvezetésének  és  szennyvízkezelésének  kiépítése”  című 
projekt forrásösszetételének módosítása

1.3 Költségvetési rendelet módosítása

Előadó: Tóth Dezső
polgármester

2.Jegyző előterjesztései
2.1 Polgármesteri Hivatal létszámának módosítása
2.2 Tájékoztatás a Polg. Hiv. perbe vonásáról

 Előadó: Szörfi István
jegyző

3.Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előterjesztései
3.1 Enying 2658/5 hrsz-ú út szilárd burkolattal történő ellátására irányuló 

lakossági kérelem
3.2 Lakóterület-fejlesztési elképzelés (1497/7 hrsz)
2.1.1. Ingatlan ideiglenes forgalomképtelenné nyilvánítása
2.2.1. Tárgyalásra való felkérés
3.3 A  64.  sz.  főút  enyingi  átkelési  szakaszán  autóbuszöböl-pár  építése 

tárgyú pályázat benyújtása
3.4 Enying, Szabadság tér 10. sz. alatti ingatlan hasznosításának kérdése
3.5 A  volt  balatonbozsoki  posta   -  mint  üzlethelyiség  –  bérleti 

szerződésének felmondása, helyiség további hasznosítása
3.5.1 Hasznosítási javaslat
3.5.2 Volt bérlő kérelme
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3.6 Felkérés  a  közterület-használat  helyi  szabályozásáról szóló  rendelet 
módosítására

3.7 Szabálytalan ráépítés rendezése 2658/8 hrsz
3.8 Lakossági kérelem közlekedés biztonságának javítása érdekében
3.9 Lakossági kérelem életkörülmények javítása érdekében
3.10 Szolgalmi  jog  alapítása  csapadékvíz-elvezető  árkok  létesítése 

érdekében

Előadó: Bíró Attila
TFB elnöke

4.Pénzügyi Bizottság előterjesztései 
4.12008. évi költségvetési rendelet módosítása
4.2Könyvtár előirányzat átcsoportosítási kérelme
4.3Polg. Hiv. előirányzat felszabadítási kérelme
4.4Feladatmegosztási Megállapodások elfogadása
4.4.1Vas G. Művelődési Ház és Könyvtár
4.4.2Városi Bölcsőde
4.5Fejlesztési előirányzat felszabadítása iránti kérelem (bozótvágó)
4.6Szennyvízleürítő medence működési engedélye
4.6.1Előirányzat átcsoportosítás (műfüves pálya)
4.6.2Előirányzat átcsoportosítás (útfelújítás)
4.6.3Céltartalék felszabadítása
4.7Német delegáció vendégül látása

Előadó: Buza Lajos
PüB elnöke

5.Oktatási, Kulturális és Sportbizottság előterjesztései 
5.1 Bursa  Hungarica  Ösztöndíjpályázat  2009.  évi  fordulójához  való 

csatlakozás

Előadó: Gebula Béla Ákos
OKS elnöke

6.Vegyes ügyek

Az ülés a zárt ülés végeztével 15.37 órakor nyílt üléssel folytatódik.

1. Polgármester előterjesztései
1.1 Beszámoló a két ülés közötti időszakban történtekről 

Tóth Dezső polgármester ismerteti a két ülés közötti időszakban történtekről szóló melléklet 
szerinti beszámolóját.

Nyikos  István képviselő  kérdezi,  hogy  jól  értette-e  Polgármester  Úr  tájékoztatását  a 
Kongsberg Interior Systems Kft-ről. A cég marad Siófokon és nem tervez létszámbővítést?

Tóth Dezső polgármester elmondja, hogy a siófoki üzemet továbbra is működteti a cég, de 
Magyarországon  további  telephelyet  létesíteni  nem  akar.  A  Közútkezelő  Kht-tól  ígéretet 
kapott, hogy megcsinálják a Marosi utcát. Ez ügyben egyeztetett Siófok és Balatonszabadi 
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polgármestereivel  is,  és  Ők  is  intézkedéseket  tesznek  annak  érdekében,  hogy  a  Marosi 
utcából kiindulva egy újabb összeköttetés létesülhessen Siófokkal.

Szabó Attila képviselő érdeklődik, hogy a járóbeteg szakellátás kialakítása ügyében történt-e 
előrelépés a megyei közgyűlésnél, van-e lehetőség más pályázaton való részvételre.

Szörfi  István jegyző  tájékoztatja  a  jelenlévőket,  hogy  a  holnapi  nap  folyamán  kerül 
ismételten  a  közgyűlés  elé  az  előterjesztés  a  pályázat  újbóli  beadására.  Várhatóan  új 
lehetőség  is  adódik  egy  helyi  önkormányzatoknak  kiírásra  kerülő  pályázat  formájában, 
melynek beadási  határideje  december 16-január 18.  Ha a  megyei  önkormányzat,  a  város 
önkormányzata  mindenképpen pályázhat,  ez ügyben egyeztetni kívánnak a Fejér Megyei 
Szent György Kórház vezetőségével.

Dr. Lelkes Ákos alpolgármester elmondja, hogy a pályázat eredménytelenségében Enying 
Város  Önkormányzatának  semmilyen  szerepe  nem  volt,  mindent  megtettek  a  pályázat 
támogatásáért. Tekintettel arra, hogy nem tudta, mi volt az eredménytelenség oka, levélben 
kereste meg a közgyűlést, és kért írásbeli tájékoztatást.

Buza  Lajos képviselő  a  szennyvízcsatornával  kapcsolatban  megköszöni  Fodor  Sándor, 
Gebula Béla Ákos és Bíró Attila uraknak a közbenjárásukat, és tájékoztatja a lakosságot, hogy 
e beruházás kapcsán kétfordulós pályázatról van szó. E szerint pedig 2010 őszén-2011 elején 
indulhat a tényleges beruházás.

Tóth Dezső polgármester elmondja, hogy ez ügyben a hétfői napon már leültek egyeztetni a 
szakemberekkel, ahol szintén elhangzott, hogy várhatóan 2012-2013-ra lesz olyan csatorna a 
városban, amelyre ráköthetnek az egyes ingatlanok. A következő hétfőre újból összehívták a 
szakmai  tanácskozást  az  elkövetkezendő  feladatok  egyeztetése  érdekében.  Nagyon  sok 
ember munkájának köszönhető a siker, ezúton mindenkinek megköszöni a segítséget.

1.2 KEOP-1.2.0/1F-2008-0148 azonosító számú „Enying város szennyvízelvezetésének 
és szennyvízkezelésének kiépítése” című projekt forrásösszetételének módosítása

Tóth Dezső polgármester ismerteti a melléklet szerinti előterjesztést és a határozati javaslatot 
a forrásösszetétel módosítására vonatkozóan. Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a 
határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.  

A Képviselő-testület 13 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  329/2008  (IX.  24.)  számú 
határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy  a 
KEOP-1.2.0./1F-2008-0148 azonosító számú, „Enying Város szennyvízelvezetésének és 
szennyvízkezelésének  kiépítése”  című  projekt  forrásösszetételét  az  Irányító  Hatóság 
vezetőjének döntése figyelembe vételével az alábbiak szerint módosítja:

A fejlesztés forrásösszetétele:
I. pályázati forduló (projektelőkészítés)
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Ténylegesen megítélt 
nettó támogatási 
összeg (Ft) 85% 39.801.250,-

Ténylegesen 
megítélt nettó 

támogatási összeg 
Áfa vonzata (Ft) 

85%

7.960.250,- A projekt 
bruttó 

összköltsége 
(Ft)

100%
Nettó saját forrás (Ft)

15% 7.023.750,- Nettó saját forrás 
Áfa vonzata (Ft) 

15%

1.404.750,-

A projekt nettó 
összköltsége (Ft)

100% 46.825.000,-

A projekt nettó 
összköltségének 
Áfa vonzata (Ft) 

100%

9.365.000,-

56.190.000,-

A Képviselő-testület az I. pályázati fordulóhoz rendelt nettó saját forrás, valamint a projekt 
nettó összköltségének Áfa vonzata fedezetét költségvetéséből biztosítja, melyet a 2008. évi 
költségvetésről szóló 4/2008. (III. 05.) számú helyi rendeletében szerepelteti. Amennyiben 
a  projektelőkészítés  adott  költségvetési  évben maradéktalanul  nem fejeződik  be,  úgy  az 
elkészítendő munkarészek bekerülési költsége fedezetéül szolgáló fenti forrásösszetevőket 
az aktuális évi költségvetésében szerepelteti.

A II.  pályázati  fordulóhoz rendelt  saját  forrás  fedezete  a  víziközmű társulat  legfőbb 
testülete által meghatározott érdekeltségi hozzájárulás, illetve annak megelőlegezésére 
biztosítandó hitel.

A Képviselő-testület felkéri a polgármesteri hivatalt,  hogy jelen határozat kivonatát a 
támogatási  szerződés  előkészítése  érdekében  küldje  meg  a  Közreműködő  Szervezet 
részére.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester

1.3 Költségvetési rendelet módosítása

Tóth Dezső polgármester ismerteti a gimnázium és általános iskola összevonásával létesített 
új  intézmény  következtében  módosítandó  intézményi  létszámokat,  és  a  költségvetési 
rendelet  vonatkozó mellékletének módosítására  irányuló  melléklet  szerinti  előterjesztését. 
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 

A  Képviselő-testület  13  igen,  egyhangú  szavazattal  Enying  Város 
Önkormányzatának  2008.  évi  költségvetéséről szóló 4/2008.  (III.  05.)  számú 
rendeletének  módosításáról,  jelen  jegyzőkönyv  elválaszthatatlan  mellékletét  képező  
17/2008. (IX. 30.) számú rendeletet alkotja.
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2. Jegyző előterjesztései
2.1 Polgármesteri Hivatal létszámának módosítása

Szörfi István jegyző ismerteti, hogy 2008. október 1-től a kistérség önálló munkaszervezetet 
hoz létre, melynek következtében a jelenleg Polg. Hiv. létszámában lévő 6 fővel csökkenteni 
kell az intézmény létszámát. Kérése – melyet a Pü. Biz. nem támogatott -, hogy a 6 fő helyett 
csak 5 fővel csökkentse a testület az intézmény létszámát, s a belső ellenőri státuszt a Polg. 
Hiv.-hoz rendelje.  Korábban sok problémát okozott,  hogy nem volt  az önkormányzatnak 
belső ellenőre, majd azt követően, hogy talált a város megfelelő belső ellenőrt, a kistérség 
átvette a feladat ellátását egy belső ellenőr alkalmazásával, és az önkormányzat ellenőrének 
átvételével. A testületi anyag részét képező levelében ismertette az új munkaszervezet vezető 
elképzeléseit, s véleménye szerint október 1-től nem lesz megoldott az ellenőrzés. Felhívja rá 
a figyelmet,  hogy az ÁSZ rendszeresen, négyévente jön ellenőrizni  az önkormányzathoz, 
legközelebb 2010-ben a választás évében esedékes. Amennyiben az önkormányzat nem látja 
el  a  belső  ellenőri  feladatokat  – pedig ez  számára kötelező -  ,  az  önkormányzatnak  lesz 
gondja belőle. Eddig a munkaszervezet vezetőjeként volt ráhatása, hogy az önkormányzat 
részére  kötelező  feladatokat  elvégezze  a  belső  ellenőr.  Ezért  kéri,  hogy  csak  5  fővel 
csökkentse a testület a hivatal létszámát.

Dr.  Óvári  László képviselő  kérdezi,  hogy jól  értelmezte-e,  a  kistérségi  6  főnek fel  kell-e 
mondani 30 vagy 60 nappal az átadás előtt, és a végkielégítést az önkormányzatnak kell-e 
fizetnie.

Szörfi  István jegyző  ismerteti,  hogy  nem  kell  felmondani  a  kollégáknak.  Jelenleg 
köztisztviselői jogviszonyban állnak, október 1-től közalkalmazotti jogviszonyba kerülnének. 
60 nappal az önálló munkaszervezet indulása előtt nyilatkoztatni kell őket, hogy vállalják-e a 
közalkalmazotti jogviszonyban történő továbbfoglalkoztatást. Ez megtörtént, és mindegyik 
munkatárs vállalta. Egyébként a kistérségnek kellene fizetnie a végkielégítést.

Dr. Óvári László képviselő véleménye szerint,  ha nem alkalmaz az önkormányzat önálló 
belső ellenőrt, külsőssel is el lehet végeztetni. Nem érti, hogyan ellenőrzi a belső ellenőr a 
saját  főnökét,  a  jegyzőt.  Így  éppen  a  nagyon  érzékeny  pontokra  nem  világítana  rá. 
Megnyugtatóbbnak tartaná külsős alkalmazását.

Szörfi  István jegyző  elmondja,  hogy  nem  a  jegyzőt  kell  ellenőriznie,  hanem  az 
önkormányzat  intézményeit.  A  belső  ellenőr  jelentését  pedig  a  PüB.  véleménye  után  a 
testület  is  tárgyalja,  ezért  nem  egészen  érthető  Óvári  Úr  hozzászólása.  Annak  idején 
felmerült,  hogy  esetleg  külső  szakemberrel  láthatná  el  az  önkormányzat  ezt  a  feladatot, 
akkor utána érdeklődött, és havi 3-400.000,- Ft-os megbízási díjakat kértek. Ebben az esetben 
pedig  –  az  eddigi  gyakorlattal  ellentétben  -  nincs  lehetőség  arra,  hogy  egy  felmerülő 
probléma  esetén  azonnali  ellenőrzést  rendeljünk  el.  Tapasztalata  szerint  a  belső  ellenőr 
nagyon fontos,  idézi  a  PüB.  előző  elnökét.  aki  „élő  lelkiismeretünknek” nevezte  Dékány 
Évát. Véleménye szerint az önkormányzatnak káros lesz, ha nem teszi meg ezt a lépést.

Buza Lajos képviselő nem foglalt eddig állást, mert a 2008. évi belső ellenőrzést a kistérségi 
belső ellenőrrel kell megoldani, a pénzügyi feltételek így biztosítottak. A kistérség települései 
adták  össze  erre  közösen  a  pénzt.  Ha  2009.  január  1-től  az  önkormányzat  nem  tud 
megegyezni  a  kistérséggel,  még  mindig  megtehetik  ezt  a  lépést.  Véleménye  szerint  így 
olcsóbb lenne, mint egy fő foglalkoztatásával. Ha a kistérség nem oldja meg a feladatokat, 
január 1-től az önkormányzatnak kell foglalkoztatnia a belső ellenőrt.
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Szörfi István jegyző elmondja, hogy nem működik a belső ellenőrzés a kistérségnél, az egyik 
ellenőr az okmányirodába  került  áthelyezésre,  a  másik jelenleg szülési  szabadságon van, 
május óta nem látják el ezen feladatokat. Azóta folyamatosan kéri a társulási tanácsot, hogy 
döntsön a megbízásról vagy helyettesítésről, ilyen döntés azonban ez idáig nem született. A 
társulási tanács munkájáról – tekintettel a nyílt ülésre - nem kíván nyilatkozni.

Nagy József Ödön képviselő szerint a kistérség garanciát nem adhat a feladatok ellátására, 
ez az önkormányzat felelőssége. Talán január 1-től szimpatikusabb lenne, de most van az 
átállás, és ezáltal talán tisztábban tud felállni a kistérség. Támogatja a kérést.

Buza  Lajos képviselő  véleménye  szerint  elhamarkodott  döntést  hozna  a  testület,  ha 
támogatná. Ha régóta probléma van, miért nem tudnak róla a képviselők? Akkor módosítani 
kell  a  költségvetést,  hiszen  ellenszolgáltatás  nélkül  fizet  az  önkormányzat.  Kéri  a 
polgármestert,  hozzon állásfoglalást a tanácstól,  kívánja-e továbbra is  a kistérség ellátni a 
belső ellenőri feladatokat.

Szörfi István jegyző ismételten elmondja, hogy jelenleg a kistérség feladata a belső ellenőri 
feladatok ellátása, május óta hiába kéri, hogy döntsön a tanács ez ügyben. Meggyőződése, 
hogy számos település nem szereti, ha megjelenik a kistérségi belső ellenőr, és feltárja saját 
hibáikat, a polgármesterek egy része szerinte negatívan értékeli ezt a feladatot. Véleménye 
szerint  ez  a  hozzáállás  nem  is  fog  megváltozni.  Addig  amíg  ő  maga  a  kistérségi  iroda 
vezetője,  szeptember  30-ig  egy  tollvonással  elintézhető  a  munkatárs  átvétele.  Az  átadást 
követően azonban már egyeztetni kell az új munkaszervezet vezetőjével, az ő hozzájárulása 
is szükséges, és amennyiben nem járul hozzá, elhúzódhat a megegyezés. Mindenki olvasta a 
vezető pályázatát, nem érti, és nem látja, hogyan valósítják meg a vállalt feladatokat. Ezért 
kéri, hogy a hivatal szeptember 30-tól plusz 1 főt kapjon, s 1 fő belső ellenőrt - a kolléganő 
távolléte idejére - megbízással alkalmazhasson. Amennyiben a kistérség továbbra is folytatja 
a belső ellenőri feladatok ellátását, biztos benne, hogy nem Enying igényeit szem előtt tartva 
fogja azt elvégezni, hanem Enying lesz a sorban az utolsó.

Dr. Miljanovits György képviselő kérdezi, hogy napi nyolc órás foglalkoztatásban látná-e el 
a feladatot.

Szörfi István jegyző elmondja, hogy eddig is 8 órában volt foglalkoztatva a belső ellenőr, sőt, 
egy ember nem is lenne elég a feladatok elvégzésére. Munkája során át kell néznie minden 
egyes bizonylatot, s a korábbi gyakorlatban is a hétvégeken történt az összesítés.

Dr.  Miljanovits  György képviselő  kérdezi,  hogy  köztisztviselői  vagy  közalkalmazotti 
jogviszonyban történik-e a foglalkoztatás.

Szörfi István jegyző elmondja, hogy jelenleg köztisztviselői jogviszonyban áll a kolléga, de 
az  illetménye  akkor  sem  lenne  kevesebb,  ha  közalkalmazotti  jogviszonyban  kerülne 
továbbfoglalkoztatásra.

Dr.  Óvári  László bizonyos  ellentmondásokat  észlelt  jegyző  úr  által  elmondottakban. 
Javasolja  elnapolni  a  döntést  és  megvárni  az  új  munkaszervezet  vezetőt.  Tudja,  hogy  a 
kistérségben  komoly  problémák  feszülnek,  de  bízik  az  új  vezetőben,  ezért  módosító 
javaslatként javasolja október 30-ig elhalasztani a döntést.

Szörfi István jegyző ismételten felhívja rá a figyelmet, hogy amennyiben szeptember 30-al 
nem kapja meg a hivatal a kért létszámot, úgy ez október 1-től az új vezetőtől függ.
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Dr. Lelkes Ákos alpolgármester kérdezi, hogy dr. Óvári László javaslata ezek szerint nem 
Enying érdekét szolgálja-e.

Tóth Dezső polgármester véleménye szerint így van.

Dr.  Miljanovits  György képviselő  a  döntés  költségvetési  vonzata  után  érdeklődik  éves 
szinten.

Nagy  József  Ödön képviselő  elmondja,  hogy  idén  nincs,  a  döntés  következtében  csak 
állományban kerülne az önkormányzathoz. Véleménye szerint a testület döntési helyzetben 
van.

Závodni Lászlóné pü. vezető elmondja, hogy a testület a 2009. évi költségvetésnél találkozni 
fog  a  tétellel.  Korábban  az  ÁSZ  szemet  hunyt  afelett,  hogy  nincs  belső  ellenőre  az 
önkormányzatnak, a jogszabályi változás miatt azonban a belső ellenőr véleménye nélkül se 
a költségvetés, se a beszámoló nem fogadható el, s ezen felül további jogszabályban előírt 
kötelező feladatai is vannak az ellenőrnek. Az önkormányzatnak ezt meg kell oldania, és 
ehhez forrást kell biztosítania. Jelenleg a létszámban történne módosítás, és előirányzat nincs 
hozzárendelve.

Buza Lajos képviselő véleménye szerint dr. Óvári László javaslata kézzelfogható. Elmondja, 
hogy a belső ellenőr munkájával meg volt elégedve. Felhívja rá azonban a figyelmet, hogy 
jelenleg ő sem tudja ellátni a feladatot, akkor mi értelme van most dönteni róla? Fölösleges 
kapkodásnak tartja

Mohai Istvánné képviselő szerint az eddigi törekvéssel, hogy élesen különítsék el a helyi 
ügyeket a kistérségitől az éleslátás érdekében, ez teljesen ellentétes. Az oktatási intézmények 
valóban nem örültek az ellenőrzésnek. Véleménye szerint az önkormányzat érdeke,  hogy 
önállóan alkalmazza a belső ellenőrt.

Dr. Lelkes Ákos alpolgármester nyomatékosítja, hogy a mostani döntésnek az a célja, hogy 
megtartsuk azt a dolgozót, akivel a PüB. is meg volt elégedve.

Tóth Dezső polgármester – egyéb hozzászólás nem lévén – kéri, hogy aki dr. Óvári László 
módosító javaslatával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A  Képviselő-testület  4  igen  szavazattal,  9  ellenszavazattal,  tartózkodás  nélkül  az  alábbi  
határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
330/2008 (IX. 24.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a 
Polgármesteri  Hivatal  létszámának  1  fő  belső  ellenőrrel  való 
megemeléséről szóló előterjesztés megvitatásának 2008. október 
30. napjáig történő elhalasztására irányuló módosító javaslatot 
nem fogadta el.

Tóth  Dezső  polgármester  kéri,  hogy  aki  Szörfi  István  jegyző  javaslatával  egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

8



A  Képviselő-testület  8  igen  szavazattal,  4  ellenszavazattal,  1  tartózkodással  az  alábbi  
határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
331/2008 (IX. 24.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy 2008. szeptember 30. napjától a Polgármesteri 
Hivatal létszámát 5 fővel csökkenti.  E naptól a Polgármesteri 
Hivatal  létszámát  31,5  főben állapítja  meg,  s  a  Polgármesteri 
Hivatal részére 1 fő belső ellenőri státuszt biztosít.

Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a költségvetési rendelet 
módosításakor a létszámmódosítást a költségvetési rendeletben 
szerepeltesse.

Határidő: azonnal illetve folyamatos

Felelős: Szörfi István jegyző

16.22 órakor Dr. Miljanovits György képviselő elhagyja a tanácstermet. A testület létszáma 12 fő.

3. Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előterjesztései
3.1 Enying  2658/5  hrsz-ú  út  szilárd  burkolattal  történő  ellátására  irányuló  lakossági 

kérelem

Bíró  Attila TFB  elnök  ismerteti  a  bizottság  lakossági  kérelem  támogatására  irányuló, 
melléklet szerinti határozati javaslatát.

Nagy József Ödön képviselő javasolja kihagyni a határozatból a zúzaléktörmelék minőségét 
meghatározó  adatokat  arra  az  eshetőségre  is  gondolva,  ha  a  Szolg.  Int.-nek  nem  áll 
rendelkezésére ilyen anyag.

Bíró Attila TFB elnök elfogadja a javaslatot, és eszerint tartja fenn előterjesztését. 

Tóth Dezső polgármester – több hozzászólás, javaslat nem lévén – kéri, hogy aki a határozati 
javaslat elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 12 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
332/2008 (IX. 24.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy Szabó József, Enying, Siki K. u. 9. szám alatti 
lakos – az Enying 2658/5 hrsz-ú út szilárd burkolattal történő 
ellátása érdekében benyújtott – kérelmét támogatja.  Megbízza 
Enying Város  Szolgáltató  Intézményét  az  útalap kiépítéséhez 
szükséges 40 m3 mennyiségű zúzalék beszerzésével.

A kőanyag bekerülési költsége és a szállítási költség fedezetéül 
400.000,- Ft összeget biztosít a működési hitel terhére.

Felelős: Viplak Tibor EVSZI vezető
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Határidő: 2008. október 15.

3.2 Lakóterület-fejlesztési elképzelés (1497/7 hrsz)
2.3.1. Ingatlan ideiglenes forgalomképtelenné nyilvánítása

Bíró  Attila TFB  elnök  ismerteti  a  bizottság  ingatlan  forgalomképtelenné  nyilvánítására 
irányuló, melléklet szerinti határozati javaslatát.

Nagy József Ödön képviselő nem ért egyet a javaslattal. Véleménye szerint ahhoz, hogy az 
önkormányzat ne adja el az ingatlant, nem kell fogalomképtelenné nyilvánítani.

Szörfi István jegyző elmondja, hogy ha valaki ajánlatot tesz rá, és az ingatlan forgalomképes, 
az önkormányzatnak el kell adnia.

Nagy József Ödön képviselő szerint a testületet nem lehet kötelezni az értékesítésre.

Szörfi István jegyző elmondja, hogy ha a testületnek döntése van arról,  hogy az ingatlan 
forgalomképes, de nem adjuk el, és a vevő bírósághoz fordul, ott az önkormányzat elveszti a 
pert.

Dr.  Lelkes  Ákos alpolgármester  felhívja  a  figyelmet  a  testület  korábbi  döntésére,  mely 
szerint ha egy ingatlan forgalomképes listára kerül, és a vevő megajánlja a kért árat, akkor 
több jelentkező nem lévén az önkormányzat versenytárgyalás nélkül eladja. Tény, hogy az 
önkormányzat nem akarja értékesíteni az ingatlant.

Dr. Óvári László képviselő elmondja, hogy annak idején, amikor a jegyző meg akarta venni 
a  szolgálati  lakását,  felkereste  a  Közig.  Hiv.  és  azt  a  választ  kapta  kérdésére,  hogy 
amennyiben az ingatlan forgalomképes, az önkormányzatnak el kell adnia.

Nagy  József  Ödön képviselő  –  bár  csak  véleménynyilvánításnak  szánta  –  visszavonja 
hozzászólását.

Tóth  Dezső  polgármester  –  egyéb  hozzászólás,  kérdés  nem  lévén  –  kéri,  hogy  aki  a 
határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 12 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
333/2008 (IX. 24.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy az  önkormányzat  tulajdonában lévő  Enying 
1497/7  hrsz-ú  ingatlant  –  annak  hasznosítása  érdekében 
folytatandó  tárgyalások  lezárultáig  –  forgalomképtelenné 
nyilvánítja.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: 2008. október 31.
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2.3.2. Tárgyalásra való felkérés

Bíró Attila TFB elnök tájékoztatja  a  jelenlévőket  a  bizottság saját  hatáskörben hozott,  ez 
ügyben tárgyalások folytatására való felkérésre irányuló határozatáról.

3.3 A 64. sz. főút enyingi átkelési szakaszán autóbuszöböl-pár építése tárgyú pályázat 
benyújtása

Tóth Dezső  polgármester felhívja rá a figyelmet, hogy ezen előterjesztés tévesen került a 
napirendi pontok közé, hiszen a rendkívüli ülés alkalmával már döntöttek róla.

3.4 Enying, Szabadság tér 10. sz. alatti ingatlan hasznosításának kérdése

Bíró  Attila TFB  elnök  ismerteti  a  bizottság  ingatlan  értékesítéshez  a  kikiáltási  ár 
megállapítására,  a  tájékoztató  összeállítására  irányuló,  melléklet  szerinti  határozati 
javaslatát.

Tóth Dezső  polgármester  – kérdés,  hozzászólás  nem lévén –  kéri,  hogy aki  a  határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
334/2008 (IX. 24.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy az Enying, Szabadság tér 10. szám alatti, 2290 
hrsz-ú ingatlan versenytárgyalás útján történő értékesítéséhez a 
kikiáltási árat bruttó 6,5 millió Ft-ban állapítja meg.

Felkéri  a  Polgármesteri  Hivatalt,  hogy  a  versenytárgyalási 
tájékoztatót ennek megfelelően állítsa össze.

Ezzel  egyidejűleg  354/2007.  (IX.  26.)  számú  határozatát 
hatályon kívül helyezi.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: 2008. október 31.

3.5 A  volt  balatonbozsoki  posta  -  mint  üzlethelyiség  –  bérleti  szerződésének 
felmondása, helyiség további hasznosítása

3.5.1 Hasznosítási javaslat

Bíró Attila TFB elnök ismerteti  a  bizottság fenti  ingatlan további  bérbeadására irányuló, 
melléklet szerinti határozati javaslatát.
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Tóth Dezső  polgármester  – kérdés,  hozzászólás  nem lévén –  kéri,  hogy aki  a  határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 12 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
335/2008 (IX. 24.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  Enying  Város  Önkormányzata  és  Halász 
Gábor, Enying-Balatozsok, Gárdonyi u.  2/a. szám alatti  lakos 
között  létrejött  bérleti  jogviszony  megszüntetését  követően  a 
tulajdonában  lévő  enyingi  86/2  hrsz-ú,  valóságban  Enying-
Balatonbozsok, Fő u. 61/c. szám alatti épületben található, 29 
m2 nagyságú üresen álló épületrészt bérbe kívánja adni és ezért 
a bérbeadás érdekében pályázati eljárást folytat le.

A minimális bérleti díjnak 1.000,- Ft/m2 egységárat állapít meg.

Az épületrész kereskedelmi és szolgáltató tevékenység céljára 
adható  bérbe.  A  további  feltételek  külön  tárgyalás  és 
megállapodás tárgyát képezik.

A  bérbeadás  folyamatánál  az  önkormányzat  tulajdonában  lévő  
lakások  és  helyiségek  bérletéről  és  elidegenítéséről szóló  25/2002. 
(XII. 12.) számú helyi rendelet szabályait kell alkalmazni.

Megbízza  a  Polgármesteri  Hivatalt  a  versenytárgyalási 
tájékoztató fentiek szerinti összeállításával.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: folyamatos

3.5.2 Volt bérlő kérelme

Bíró Attila TFB elnök ismerteti a bizottság ráfordítások bérleti díjba való beszámításának 
feltételeire irányuló, melléklet szerinti határozati javaslatát.

Tóth Dezső  polgármester  – kérdés,  hozzászólás  nem lévén –  kéri,  hogy aki  a  határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 12 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
336/2008 (IX. 24.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy Halász Gábor, Enying-Balatozsok, Gárdonyi u. 
2/a.  szám  alatti  lakos  –  az  enyingi  86/2  hrsz-ú,  valóságban 
Enying-Balatonbozsok,  Fő  u.  61/c.  szám  alatti  épületben 
található,  29  m2 nagyságú  épületrészen  (mint  üzlethelyiség 
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bérleményen)  eszközölt  ráfordításainak  a  felmondási  időre 
esedékes  bérleti  díjba  való  beszámítására  lehetőséget  ad, 
amennyiben  a  bérlő  a  számviteli  törvény  előírásainak 
megfelelően igazolja a bérleményen eszközölt ráfordításait.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: 2008. október 31.

3.6 Felkérés a közterület-használat helyi szabályozásáról szóló rendelet módosítására

Bíró  Attila TFB  elnök ismerteti  a  bizottság  Polgármesteri  Hivatal  megbízására  irányuló, 
melléklet szerinti határozati javaslatát.

Tóth Dezső  polgármester  – hozzászólás,  kérdés  nem lévén –  kéri,  hogy aki  a  határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 12 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
337/2008 (IX. 24.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy 11/1999. (V. 10.) számú,  a közterület-használat  
helyi  szabályozásáról szóló  rendeletének  –  a  Közép-dunántúli 
Regionális  Közigazgatási  Hivatal  törvényességi  észrevétele 
szerinti – módosításával megbízza a Polgármesteri Hivatalt.

Felelős: Szörfi István jegyző

Határidő: 2008. október 15. 

3.7 Szabálytalan ráépítés rendezése 2658/8 hrsz

Bíró  Attila TFB  elnök  ismerteti  a  bizottság  szabálytalan  ráépítés  rendezése  érdekében 
ingatlanértékesítésre irányuló, melléklet szerinti határozati javaslatát.

Tóth Dezső  polgármester  – hozzászólás,  kérdés  nem lévén –  kéri,  hogy aki  a  határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
338/2008 (IX. 24.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  tulajdonában  lévő  Enying  2658/8  hrsz-ú 
ingatlanon fennálló szabálytalan ráépítés rendezése érdekében 
az  ingatlan  érintett  területét  –  484/2007.  (XII.  12.)  számú 
határozatával megállapított – 1.100,- Ft/m2+ÁFA áron értékesíti 
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Raffael  Róbert,  Enying,  Dr.  Belák  S.  u.  2.  szám  alatti  és 
Raffaelné Horváth Aranka Enying, Bartók B. u. 11. szám alatti 
lakosok  részére.  A  telekalakítással  és  az  adás-vétellel  járó 
mindennemű költség a vevőt terheli.

Felhatalmazza a polgármestert a végleges telekalakításról szóló 
nyilatkozat, valamint az adás-vételi szerződés aláírására.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: folyamatos

3.8 Lakossági kérelem közlekedés biztonságának javítása érdekében

Bíró  Attila TFB  elnök  ismerteti  a  bizottság  lakossági  kérelem  továbbítására,  további 
intézkedések kezdeményezésére irányuló, melléklet szerinti határozati javaslatát.

Tóth Dezső  polgármester  – hozzászólás,  kérdés  nem lévén –  kéri,  hogy aki  a  határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 12 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
339/2008 (IX. 24.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy Kovácsné Spreicz Krisztina, Enying, Cserje u. 
13.  szám  alatti  lakos  –  a  közlekedés  biztonságának  javítása 
érdekében  benyújtott  –  kérelmét  megküldi  a  Magyar  Közút 
Kht.  Fejér  megyei  Területi  Igazgatósága  részére,  egyben 
kezdeményezi a gyalogosok biztonságának növelésére irányuló 
műszaki  megoldás  kidolgozását.  Tárgyban  kiírásra  kerülő 
közlekedésbiztonsági  pályázat  kapcsán  a  javasolt  műszaki 
megoldást – mint fejlesztési elképzelést – szerepeltetni kívánja. 
Felkéri  a  Polgármesteri  Hivatalt,  hogy  az  egyeztetés 
eredményéről tájékoztassa a Képviselő-testületet.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: folyamatos

3.9 Lakossági kérelem életkörülmények javítása érdekében

Bíró  Attila TFB  elnök  ismerteti  a  bizottság  kérelem  elutasítására  irányuló  határozati 
javaslatát.

Tóth Dezső polgármester  –  kérdés,  hozzászólás  nem lévén -  kéri,  hogy aki  a  határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 12 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
340/2008 (IX. 24.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy Jakocs Veronika,  Enying-Öreghegy, Pincesor 
2.  szám  alatti  lakos  életkörülményeik  javítása  érdekében 
benyújtott  kérelmét  elutasítja,  tekintettel  arra,  hogy  az 
önkormányzat  tulajdonában lévő  lakások  és  helyiségek  bérletéről  és  
elidegenítéséről szóló 25/2002. (XII. 12.) számú helyi rendelet 3. 
számú  melléklete  értelmében  az  önkormányzat  tulajdonában 
nincs szociális jellegű bérlakás. Amennyiben a belmajori lakás 
tulajdonviszonya  rendezetté  válik,  ilyen  jellegű  hasznosítása 
indokolt lehet.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: 2008. október 31.

3.10 Szolgalmi jog alapítása csapadékvíz-elvezető árkok létesítése érdekében

Bíró  Attila TFB  elnök  ismerteti  a  bizottság  szolgalmi  megállapodás  kötésére  irányuló 
határozati javaslatát.

Tóth Dezső polgármester  –  kérdés,  hozzászólás  nem lévén -  kéri,  hogy aki  a  határozati 
javaslat elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 12 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
341/2008 (IX. 24.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy az  Enying  0150/3  és  0150/6  hrsz-ú 
ingatlanokon  fedett  csapadékvíz-elvezető  árkok  létesítése 
érdekében  –  a  határozat  elválaszthatatlan  mellékletét  képező 
szándéknyilatkozatok  és  az  59/2008.  munkaszámú  változási 
vázrajt szerinti tartalommal – szolgalmi megállapodást köt az 
érintett ingatlanok tulajdonosaival:
- Ember Ferenc (a.n.: Reidt Ursula, sz.: Enying, 1982. március 

22.),  8130  Enying,  Szántó  Kovács  János  u.  1.  szám  alatti 
lakossal (tulajdonos)

- Ember Orsolya (a.n.: Reidt Ursula, sz.: Székesfehérvár, 1985. 
január 15.),  8130 Enying,  Szántó Kovács János u.  1.  szám 
alatti lakossal (tulajdonos)

- Ember Ferenc  (a.n.:  Zics  Mária,  sz.:  Polgárdi,  1950.  július 
01.),  8130  Enying,  Szántó  Kovács  János  u.  1.  szám  alatti 
lakossal (haszonélvező)
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- Ember  Ferencné  (a.n.:  Münchgesang  Kathe,  sz.: 
Zweibrücken,  1954.  február  23.),  8130  Enying,  Szántó 
Kovács János u. 1. szám alatti lakossal (haszonélvező).

A  szolgalmi  jog  alapításával  járó  mindennemű  költség  az 
önkormányzatot terheli.
Felhatalmazza  a  polgármestert  a  szolgalmi  megállapodás 
aláírására.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: 2008. október 31.

Az ülés rövid szünet után 16.50 órakor folytatódik. Szabó Attila képviselő nem tért vissza az ülésre, a testület  
létszáma 11 fő.

4. Pénzügyi Bizottság előterjesztései 
4.1 A 2008. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása 

Buza Lajos PüB.  elnök ismerteti  a  bizottság költségvetési  rendelet módosítására irányuló 
javaslatát.

Tóth  Dezső polgármester  –  kérdés,  hozzászólás nem  lévén  -  kéri,  hogy  aki  a 
rendeletmódosító javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A  Képviselő-testület  11  igen,  egyhangú  szavazattal  Enying  Város 
Önkormányzatának  2008.  évi  költségvetéséről  szóló  4/2008.  (III.  05.)  számú 
rendeletének  módosításáról,  jelen  jegyzőkönyv  elválaszthatatlan  mellékletét  képező  
18/2008. (IX. 30.) számú rendeletet alkotja.

4.2 Könyvtár előirányzat átcsoportosítási kérelme

Buza Lajos PüB. elnök ismerteti a bizottság könyvtár előirányzat átcsoportosítására irányuló, 
melléklet szerinti határozati javaslatát.

Tóth Dezső  polgármester  –  kérdés,  hozzászólás  nem lévén -  kéri,  hogy aki  a  határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
342/2008 (IX. 24.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a Városi Könyvtár bér kiadásairól 91 eFt-ot, tb 
kiadásairól 29 eFt-ot átcsoportosít dologi kiadásokra, összesen 
120 eFt összegben.

F e l k é r i  a  P o l g á r m e s t e r i  H i v a t a l t ,  h o g y  a z 
e l ő i r á n y z a t - m ó d o s í t á s t  a z  ö n k o r m á n y z a t i 
e l ő i r á n y z a t - n y i l v á n t a r t á s b a n  v e z e s s e  á t , 
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t o v á b b á  a  k ö l t s é g v e t é s i  r e n d e l e t 
m ó d o s í t á s a k o r  a z  e l ő i r á n y z a t  m ó d o s í t á s t  a 
k ö l t s é g v e t é s i  r e n d e l e t b e n  s z e r e p e l t e s s e .  

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Dezső polgármester

4.3 Polg. Hiv. előirányzat felszabadítási kérelme

Buza  Lajos PüB.  elnök  ismerteti  a  bizottság  pályázat  benyújtására,  zárolt  előirányzat 
felszabadítására irányuló, melléklet szerinti határozati javaslatát.

Tóth Dezső  polgármester  –  kérdés,  hozzászólás  nem lévén -  kéri,  hogy aki  a  határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
343/2008 (IX. 24.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy az „e-Public” EP-2008.2.1 kódszámú pályázati 
felhívással  élni  kíván,  s  pályázatot  nyújt  be  „Digitális  iroda 
kialakításának támogatása” címmel.
Enying  Város  Polgármesteri  Hivatala  részére  a  teljes  körűen 
tanúsított  iratkezelő  rendszer  beszerzésére,  pályázati 
önrészként  700.000,-  Ft-ot  biztosít  Enying  Város 
Önkormányzata 2008. évi költségvetésében szerepeltetett, mely 
előirányzat  tekintetében  a  fejlesztési  előirányzat  zárolását 
feloldja.

Határidő: 2008. szeptember 30.

Felelős: Szörfi István jegyző

4.4 Feladatmegosztási Megállapodások elfogadása
4.4.1. Vas G. Művelődési Ház és Könyvtár

Buza Lajos PüB. elnök ismerteti a bizottság megállapodás jóváhagyására irányuló, melléklet 
szerinti határozati javaslatát.

Tóth Dezső  polgármester  – kérdés,  hozzászólás  nem lévén –  kéri,  hogy aki  a  határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 

A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
344/2008 (IX. 24.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a határozat mellékletét képező  Enying Város 
Szolgáltató Intézménye, valamint a Vas Gereben Művelődési 
Ház  és  Könyvtár között  létrejövő  Feladatmegosztási 
Megállapodást jóváhagyja.

A  Szolgáltató  Intézmény  vezetője  gondoskodjon  a 
Feladatmegosztási  Megállapodásnak az  érintett  intézmény 
vezetőjéhez való megküldéséről és annak megkötéséről.

Határidő: azonnal

Felelős: Viplak Tibor EVSZI vezető

4.4.2. Városi Bölcsőde

Buza Lajos PüB. elnök ismerteti a bizottság megállapodás jóváhagyására irányuló, melléklet 
szerinti határozati javaslatát.

Tóth Dezső  polgármester  –  kérdés,  hozzászólás  nem lévén -  kéri,  hogy aki  a  határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
345/2008 (IX. 24.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a határozat mellékletét képező  Enying Város 
Szolgáltató  Intézménye,  valamint  a  Városi  Bölcsőde között 
létrejövő Feladatmegosztási Megállapodást jóváhagyja.

A  Szolgáltató  Intézmény  vezetője  gondoskodjon  a 
Feladatmegosztási  Megállapodásnak az  érintett  intézmény 
vezetőjéhez való megküldéséről és annak megkötéséről.

Határidő: azonnal

Felelős: Viplak Tibor EVSZI vezető

4.5 Fejlesztési előirányzat felszabadítása iránti kérelem (bozótvágó)

Buza Lajos PüB. elnök ismerteti a bizottság előirányzat részleges felszabadítására irányuló, 
melléklet szerinti határozati javaslatát.

Tóth Dezső  polgármester  –  kérdés,  hozzászólás  nem lévén -  kéri,  hogy aki  a  határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
346/2008 (IX. 24.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Szolgáltató  Intézmény  költségvetésében 
fűnyírók  beszerzésére  betervezett  előirányzatból  301  eFt-ot 
felszabadít 2 db bozótvágó vásárlása céljára.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Dezső polgármester

4.6 Szennyvízleürítő medence működési engedélye
4.6.1. Előirányzat átcsoportosítás (műfüves pálya)

Buza Lajos PüB. elnök ismerteti, hogy a Környezetvédelmi Felügyelőség ellenőrzést tartott, 
és a szennyvízleürítő medence működési engedélyének meghosszabbításához beruházást írt 
elő, ehhez javasolja a bizottság a következő módosításokat. Ismerteti a bizottság műfüves 
pálya  kialakítására  betervezett  előirányzat  átcsoportosítására  irányuló,  melléklet  szerinti 
határozati javaslatát.

Tóth Dezső  polgármester  –  kérdés,  hozzászólás  nem lévén -  kéri,  hogy aki  a  határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
347/2008 (IX. 24.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képvelő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Szennyvízleürítő  védőgát  és  tisztítás 
költségeire 2 millió Ft-ot átcsoportosít (és felszabadít a zárolás 
alól) a műfüves pálya kialakítására betervezett összegből.

Felkéri  a  Polgármesteri  Hivatalt,  hogy  az  előirányzat-
módosítást  az  önkormányzati  előirányzat-
nyilvántartásban  vezesse  át,  továbbá  a  költségvetési 
rendelet  módosításakor  az  előirányzat-módosítást  a 
költségvetési rendeletben szerepeltesse.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Dezső polgármester

4.6.2. Előirányzat átcsoportosítás (útfelújítás)

Buza  Lajos PüB.  elnök  ismerteti  a  bizottság  útfelújítás  önrészre  betervezett  előirányzat 
átcsoportosítására irányuló, melléklet szerinti határozati javaslatát.
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Tóth Dezső  polgármester  –  kérdés,  hozzászólás  nem lévén -  kéri,  hogy aki  a  határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
348/2008 (IX. 24.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képvelő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Szennyvízleürítő  védőgát  és  tisztítás 
költségeire 780  ezer Ft-ot átcsoportosít (és felszabadít a zárolás 
alól) az útfelújítás önrészre betervezett összegből.

Felkéri  a  Polgármesteri  Hivatalt,  hogy  az  előirányzat-
módosítást  az  önkormányzati  előirányzat-
nyilvántartásban  vezesse  át,  továbbá  a  költségvetési 
rendelet  módosításakor  az  előirányzat-módosítást  a 
költségvetési rendeletben szerepeltesse.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Dezső polgármester

4.6.3. Céltartalék felszabadítása

Buza  Lajos PüB.  elnök  ismerteti  a  bizottság  céltartalékba  betervezett  előirányzatból 
átcsoportosításra irányuló, melléklet szerinti határozati javaslatát.

Tóth Dezső  polgármester  –  kérdés,  hozzászólás  nem lévén -  kéri,  hogy aki  a  határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
349/2008 (IX. 24.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képvelő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Szennyvízleürítő  védőgát  és  tisztítás 
költségeire 104 ezer Ft-ot átcsoportosít (és felszabadít a zárolás 
alól) a céltartalékból.

Felkéri  a  Polgármesteri  Hivatalt,  hogy  az  előirányzat-
módosítást  az  önkormányzati  előirányzat-
nyilvántartásban  vezesse  át,  továbbá  a  költségvetési 
rendelet  módosításakor  az  előirányzat-módosítást  a 
költségvetési rendeletben szerepeltesse.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Dezső polgármester
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4.7 Német delegáció vendégül látása

Buza Lajos PüB. elnök elmondja, hogy ezen napirendi pontot a bizottság kétszer is tárgyalta, 
ismerteti a bizottság rendes ülésén meghozott határozati javaslatot, mely szerint a bizottság 
előirányzatot nem biztosít a delegáció vendégül látására. Ismerteti Tóth Dezső polgármester 
módosító javaslatát, melyet a bizottság rendkívüli ülésén nem támogatott.

Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja a módosító javaslatot. Kéri, hogy aki 800.000,- 
Ft pótelőirányzat biztosításával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület  7  igen szavazattal,  2  ellenszavazattal,  2  tartózkodással  az  alábbi  határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
350/2008 (IX. 24.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  bad  urachi  delegáció  vendégül  látására 
800.000,- Ft pótelőirányzatot biztosít, melynek forrása  a LIDL 
Magyarország  Kft-től  rendezési  terv  módosítására  befizetett 
összeg.

Határidő: 2008. október 15.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Nyikos  István képviselő  egyetért  a  határozattal,  mert  érkezik  a  német  delegáció,  és 
kellőképpen fogadni kell őket, de megítélése szerint az összes testvérvárosi kapcsolat jövőre 
kb. 3 millió Ft-ba kerül az önkormányzatnak. Ebből szerinte haszna nincs a városnak, ezt a 
város lakóira kellene fordítani, rendezvényre, fesztiválra.

5. Oktatási, Kulturális és Sportbizottság előterjesztései 
5.1 Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2009. évi fordulójához való csatlakozás

Tóth  Dezső  polgármester  a  bizottság  elnökének  felkérésére  ismerteti  a  bizottság 
ösztöndíjpályázat  2009.  évi  fordulójához  való  csatlakozásra  irányuló  melléklet  szerinti 
határozati javaslatát – hozzászólás, kérdés nem lévén – kéri, hogy aki a határozati javaslattal 
egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
351/2008 (IX. 24.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  csatlakozni  kíván  a  hátrányos  szociális 
helyzetű  felsőoktatási  hallgatók  illetőleg  felsőoktatási 
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott  Bursa 
Hungarica  Felsőoktatási  Önkormányzati  Ösztöndíjpályázat 
2009. évi fordulójához.

21



Felhatalmazza a polgármestert a belépési, valamint az on-line 
adatbázis  használatáról  szóló  nyilatkozat  aláírására,  a 
Polgármesteri Hivatalt a pályázati kiírás megjelentetésére.

Határidő: 2008.  szeptember  30.  (a  nyilatkozat  aláírása  és 
pályáztatóhoz való megküldése tekintetében)

2008.  október  1.  (a  pályázati  kiírás 
megjelentetése tekintetében)

Felelős: Tóth Dezső polgármester

6. Vegyes ügyek

Tóth Dezső polgármester több hozzászólás nem lévén 17.05 órakor a nyílt ülést bezárja.

Enying, 2008. szeptember 26.

  Tóth Dezső Szörfi István
polgármester      jegyző

Nyikos István Venczel Zita
     hitelesítő    hitelesítő
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