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Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2009. február 13-án

tartott  r e n d k í v ü l i  üléséről

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

Jelen vannak: Tóth Dezső polgármester,
Dr. Lelkes Ákos alpolgármester
Bíró Attila, Botos Sándor,  Gebula Béla Ákos, 
Mohai Istvánné, Dr. Miljanovits György, 
Nagy József Ödön, Nyikos István, 
Venczel Zita képviselők

Mihályfi Gábor aljegyző

Szemerei Szilvia jegyzőkönyvvezető

Jelezte távolmaradását: Buza Lajos, Gál Balázs, Szabó Attila képviselők

Nem jelezte távolmaradását: Dr. Óvári László képviselő

Tóth Dezső  polgármester az ülést 13.00 órakor megnyitja, megállapítja, hogy a képviselők 
határozatképes számban megjelentek,  létszámuk 9  fő.  Köszönti  a  megjelent  képviselőket, 
elmondja, hogy az ülés összehívását az indokolja, hogy a pályázat beadási határideje 2009. 
február 15.. A jegyzőkönyv hitelesítésére Mohai Istvánné és Nagy József Ödön képviselőket, 
a jegyzőkönyv vezetésére Szemerei Szilviát kéri fel. Ismerteti az ülés napirendi pontját, mely 
a  Pszichológiai  és  Pedagógiai  Intézet  Közhasznú  Alapítvány  gondozásában  lévő  Biztos 
Kezdet  program.  Módosító  javaslat  nem  lévén  kéri,  hogy  aki  a  napirenddel  egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal elfogadta a napirendet.

N a p i r e n d:

Nyílt ülés 

1.Pszichológiai és Pedagógiai Intézet Közhasznú Alapítvány gondozásában 
lévő Biztos Kezdet program

Előadó: Tóth Dezső
polgármester



Tóth Dezső polgármester napirend előtt elmondja, hogy „Enying Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete  mély  megrendüléssel  vette  tudomásul  a  veszprémi  sportolókat  ért 
brutális, halált és súlyos testi sértést okozó garázda támadást. Őszinte részvéttel osztozunk a 
gyászoló család fájdalmában. Őszintén kívánjuk a sérült sportolók mielőbbi felépülését. Az 
ilyen  és  ehhez  hasonló  eseményeket  mi  valamennyien,  Enying  város  minden  jóérzésű 
lakójával együtt messzemenően elítéljük, és attól teljes mértékben elhatárolódunk.”

1.Pszichológiai  és  Pedagógiai  Intézet  Közhasznú Alapítvány gondozásában lévő Biztos 
Kezdet program

Tóth Dezső polgármester elmondja, hogy az eredeti előterjesztéshez Jegyző úr készített egy 
módosító javaslatot, mely a rezsiköltségekben mutat eltérést az eredetihez képest. Felhívja rá 
a figyelmet, hogy az alapítvány képviselője Csikosné Sipeki Irén, így a határozati javaslat 
elfogadása esetén kéri ezzel a módosítással elfogadni azt. Ismerteti előterjesztését, mely jelen 
jegyzőkönyv  mellékletét  képezi.  Külön  kiemeli,  hogy  az  anyaintézménytől  elkülönített 
helyen kell, hogy sor kerüljön a foglalkozásokra, hogy a gyerekek a megszokott környezettől 
eltérő helyen legyenek. Önkormányzati támogatást nem igényel a helyiség biztosításától, és a 
rezsiköltségektől  eltekintve.  A  támogatás  összegéből  lehetőség  nyílik  felújításra  így 
álmennyezet építésére, nyílászáró cserére, parkettacsiszolásra, -fényezésre, internet lehetőség 
biztosítására.  Kéri  az  önkormányzati  ingatlan  térítésmentes  biztosítását,  valamint  a 
rezsiköltség átvállalását. A megvalósítandó célt hasznosnak találná.

Nagy József Ödön képviselő megnézte a pályázat feltételrendszerét, és szerinte vannak az 
önkormányzat  részére  kérdéses  pontok.  10-én jelent  meg a  honlapon,  és  a  megjelenéstől 
számított  30  nap  a  végleges  benyújtási  határidő.  Ismerteti  a  pályázat  melléklet  szerinti 
részleteit.  A javasolt helyszín megfelel a kritériumoknak. Felhívja rá a figyelmet, hogy az 
önkormányzat is pályázhat. Külön kihangsúlyozza azokat a súlyos kritériumokat, melyek a 
program megkezdésére,  befejezésére,  és fenntartására,  valamint ezekhez kapcsolódóan az 
ingatlannal való rendelkezésre, annak felújítására vonatkoznak. 

Tóth  Dezső polgármester  elmondja,  hogy  az  alapítvány  képviselőjére  hagyatkozott  az 
előterjesztést illetően, aki valószínűleg a lehetőségekről tájékoztatta, nem pedig a tényleges 
fejlesztési tervekről.

Gebula  Béla  Ákos képviselő  megköszöni  Nagy  József  Ödön  kiegészítését,  és  bár  a  célt 
nemesnek tartja, úgy véli,  megint egy olyan feladatról van szó, amit az államnak kellene 
ellátnia, nem pedig az önkormányzatnak. Az ingatlannal négy évig nem rendelkezhetne az 
önkormányzat,  a  rezsiköltség  pedig  jelen  helyzetben  megterhelő  lenne  az  önkormányzat 
számára. Szerinte nem kellene támogatni.

Nagy  József  Ödön képviselő  ismerteti,  hogy  az  Európai  Unió  Szociális  Alapból  kerül 
finanszírozásra a program, nem önkormányzati alapfeladatról van szó.

Mohai Istvánné képviselő véleménye szerint a programot egy olyan környékre találták ki, 
mint Enying, ahol hosszú évek óta nélkülözik a pszichológus jelenlétét. Ismeri és elismeri az 
alapítvány képviselőjének munkáját. Az ingatlan kérdése szerinte több gondot vet fel, mert 
beruházás nélkül nem felel  meg a célra,  azonban az ingatlan közös tulajdonban van, így 
például  a  nyílászárócsere  nem  megoldható  csak  részlegesen,  az  ingatlan  önkormányzati 
tulajdonú  részén.  Szükség  lenne  a  programra,  de  abban  az  ingatlanban  nem  látja 
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megvalósíthatónak.  Jónak  tartaná,  ha  az  önkormányzat  tudna  pályázni.  Felhívja  rá  a 
figyelmet,  hogy  korábban  szó  volt  arról  is,  hogy  a  nevelési  tanácsadó  is  átköltözik  az 
iskolába.

Tóth  Dezső polgármester  elmondja,  hogy tárgyalt  a  nevelési  tanácsadó ügyében Vámos 
Évával,  aki  elmondta,  jelenleg  tökéletesen  megfelelnek  a  használt  helyiségek,  de  ha  az 
önkormányzat tud másik helyet biztosítani, tolmácsolja azt a megyei közgyűlés elnöke felé, 
és költözhet a tanácsadó.

Gebula  Béla  Ákos képviselő  összegezve  az  elhangzottakat,  véleménye  szerint  a 
rendelkezésre álló információk szerint ott technikailag nem megvalósítható a program.

Tóth  Dezső polgármester  elmondja,  hogy  az  alapítvány  képviselője  két  szakemberrel 
megtekintette az ingatlant, és azt mondták, nekik tökéletesen megfelel.

Nagy József Ödön képviselő szerint  minden ráfordítás nélkül  is  megfelel az ingatlan,  és 
tulajdonképpen négy évről  van szó,  mely alatt  nem rendelkezhetne az önkormányzat  az 
ingatlannal.  El  tudná  fogadni  az  előterjesztést  azzal,  hogy a  rezsiköltséget  az  alapítvány 
fizesse.

Szörfi István jegyző felhívja rá a figyelmet, hogy az önkormányzat számos intézményében 
pl.  a  polgármesteri  hivatalban  is  rosszak  a  nyílászárók,  mégis  folyik  a  munkavégzés. 
Véleménye szerint dönthet úgy a testület, hogy 4 évre biztosítja az ingatlant, és úgy, hogy 15 
évre. Ha az alapítványnak megfelel, megvalósítja a programot, ha nem, nem.

Gebula Béla Ákos képviselő javasolja 2013. június 30. napjáig, 4 évre biztosítani az ingatlant 
azzal, hogy a rezsiköltséget az alapítvány fizeti.

Tóth Dezső polgármester ismerteti a jegyző által előterjesztett, melléklet szerinti határozati 
javaslatot  az  elhangzott  módosításokkal  (2013.  június  30.  napjáig,  Csikosné  Sipeki  Irén) 
egységes  szerkezetben,  s  –  egyéb  hozzászólás  nem  lévén  –  szavazásra  bocsátja  annak 
elfogadását. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
28/2009. (II. 13.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Biztos  Kezdet  program  keretében  nyíló 
pályázat  benyújtását  támogatja,  a  felzárkóztató  fejlesztő 
foglalkozások színhelyének térítésmentesen – valamennyi rezsi 
költség  a  használót  terheli  –  felajánlja  az  Erzsébet  ligeti 
iskolaépület  önkormányzati  tulajdonban  lévő  részét  2013. 
június 30. napjáig.

Ennek  érdekében  Enying  Város  Önkormányzata  szívességi 
használati szerződést köt a Pszichológiai és Pedagógiai Intézet 
Közhasznú  Alapítvánnyal  (képviseli:  Csikosné  Sipeki  Irén 
székhely: 8100 Várpalota, Faller Jenő u. 4.).
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Felkéri  a  Polgármesteri  Hivatalt  a  szívességi  használati 
szerződés  előkészítésére,  felhatalmazza  a  Polgármestert  a 
szerződés aláírására.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: 2009. március 25.

Tóth Dezső polgármester - több hozzászólás nem lévén –az ülést 13.22 órakor bezárja.

Enying, 2009. február 16.

  Tóth Dezső   Mihályfi Gábor
polgármester         aljegyző

Mohai Istvánné Nagy József Ödön
     hitelesítő          hitelesítő
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