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Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2009. február 25-én

tartott  n y í l t  üléséről

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

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

Szörfi István jegyző
Mihályfi Gábor aljegyző
Závodni Lászlóné pénzügyi vezető

Lászlóné Kovács Márta H.B.F.G.Á.I. vezetője
Rideg Lászlóné könyvtárvezető
Tolnai Zsuzsanna Szirombontogató Óvoda vezetője
Kiss Andrea ESZI vezető

Szemerei Szilvia jegyzőkönyvvezető

Jelezte távolmaradását: Bíró Attila, Buza Lajos, Dr. Óvári László,
Szabó Attila képviselők

Jelezte késését: Dr. Miljanovits György

Tóth Dezső  polgármester az ülést 15.00 órakor megnyitja, megállapítja, hogy a képviselők 
határozatképes számban megjelentek,  létszámuk 9  fő.  Köszönti  a  megjelent  képviselőket, 
elmondja, hogy nyílt üléssel kezdődik, majd zárt üléssel folytatódik a testület mai ülése. A 
jegyzőkönyv  hitelesítésére  Nyikos  István  és  Venczel  Zita  képviselőket,  a  jegyzőkönyv 
vezetésére Szemerei Szilviát kéri fel. Ismerteti a nyílt ülés napirendi pontjait. 

Gebula Béla Ákos képviselő 3.4 napirendi pontként kéri napirendre tűzni az OLLÉ Program 
módosítását,  valamint  3.5  napirendi  pontként  a  Tinódi  Lantos  Sebestyén  Református 
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kérelmét.

Tóth  Dezső polgármester  szavazásra  bocsátja  az  OLLÉ  Program  módosításának  3.4 
napirendi pontként való napirendre tűzését.

A Képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal 3.4 napirendi pontként napirendre tűzte az OLLÉ 
Program módosítását.



Tóth  Dezső polgármester  szavazásra  bocsátja  a  Tinódi  Lantos  Sebestyén  Református 
Általános  Iskola  és  Alapfokú  Művészetoktatási  Intézmény  kérelmének  3.5  napirendi 
pontként való napirendre tűzését.

A Képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal 3.5 napirendi pontként napirendre tűzte a Tinódi  
Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kérelmét.

Szörfi István jegyző javasolja 2.7 napirendi pontkén napirendre tűzni az orvosi ügyelettel 
kapcsolatos előterjesztését.

Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja az orvosi ügyelettel kapcsolatos előterjesztés 
2.7 napirendi pontként való napirendre tűzését.

A Képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal 2.7 napirendi pontként napirendre tűzte az orvosi  
ügyelettel kapcsolatos előterjesztést.

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  a  zárt  ülés  napirendi  pontjait.  Jelzi,  hogy  Pü.  Biz. 
előterjesztései  között  kívánja  előterjeszteni  5.6  napirendi  pontként  a  Városi  Könyvtár 
azonnali felújítást igénylő szoftverének javítására 100 eFt költségvetésben való biztosítását.

Gebula  Béla  Ákos képviselő  javasolja  az  1.3  és  1.4  napirendi  pontokat  a  Pü.  Biz. 
előterjesztéseinél tárgyalni tekintettel arra, hogy a bizottság elnöke jelezte távolmaradását, és 
a polgármester terjeszti elő azokat.

Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja  az 1.3 napirendi pont 5.  napirendi pontnál 
való tárgyalását.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az 1.3 napirendi pont 5.  
napirendi pontnál történő megvitatását elfogadta.

Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja  az 1.4 napirendi pont 5.  napirendi pontnál 
való tárgyalását.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az 1.4 napirendi pont 5.  
napirendi pontnál történő megvitatását elfogadta.

Tóth Dezső polgármester – egyéb módosító javaslat nem lévén kéri, hogy aki a módosított 
napirenddel egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadta a napirendet.

N a p i r e n d:

Nyílt ülés 15.00 órától

1.Polgármester előterjesztései
1.1 Beszámoló a két ülés között történtekről
1.2 Tájékoztató a „Településközpont rehabilitáció Enyingen, a település 

közösségi célú megújítása érdekében” című pályázat elbírálásáról
1.5 A  települési  szilárd  hulladék  kezelésének  térítési  díjára  vonatkozó 

javaslat 
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Előadó: Tóth Dezső
 polgármester

2.Jegyző előterjesztései
2.1Az  önkormányzat  tulajdonában  lévő  lakások  és  helyiségek  bérletéről  és  
elidegenítéséről szóló 25/2002. (XII.12.) számú helyi rendelet módosítása (TFB 
javaslat)
2.2Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 
5/2003. (II. 27.) számú helyi rendelet módosításáról
2.3Enying Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
11/2007. (III. 31.) számú helyi rendelet módosítása
2.4A Polgármesteri Hivatal ügyrendjének módosítása
2.5Viziközmű Társulat szervezésére vonatkozó szerződéstervezetek
2.6Enying Város szennyvízelvezetés és tisztítás közbeszerzési eljárásai
2.7Orvosi ügyelet

 Előadó: Szörfi István Mihályfi Gábor
jegyző aljegyző

3.Oktatási, Kulturális és Sportbizottság előterjesztései
3.1Enyingi Hírmondó 2009. évi hirdetési díjai
3.2A  Herceg  Batthyány  Fülöp  Gimnázium  és  Általános  Iskola 
alapdokumentumainak fenntartói jóváhagyása
3.3Az óvoda többcélú kistérségi társulás általi működtetésének lehetősége 
3.4OLLÉ Program módosítása
3.5Tinódi  Lantos  Sebestyén  Református  Általános  Iskola  és  Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény

Előadó: Gebula Béla Ákos
OKS elnök

4.Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előterjesztései
4.1Süllős  &  Süllős  Bt.  által  tervezett  építési  beruházás  ütemezése, 
közétkeztetés  ellátása  kapcsán  közbeszerzési  eljárás  meghirdetésére 
vonatkozó határozati javaslat
4.2 Az Alba Volán Zrt. menetrend módosítása
4.3Norvég Alap –  „A fogyatékos  emberek egyenlő  esélyű hozzáférésének 
biztosítása a szociális  ágazatban” című program keretében nyíló pályázati 
lehetőség
4.4Illegális  hulladéklerakás  -  a  volt  szeméttelep  bekerítésére  vonatkozó 
határozati javaslat (Pénzügyi Bizottsági módosító javaslat)
4.5Enying Város Önkormányzata és a Fejér Megyei Önkormányzat között 
létrejött ajándékozási szerződés módosítása
4.6Siófoki Tűzoltóság által felajánlott tűzoltóautó elhelyezésének kérdése
4.7A Szabadság tér 5.  sz.  alatti  ingatlan tulajdoni helyzetének rendezésére 
vonatkozó szerződés módosítása
4.8Vöröskereszt  enyingi  szervezetének elhelyezésére vonatkozó határozati 
javaslat 
4.9Az  Enying,  2293  hrsz-ú  ingatlanon  lévő  2  db  veszélyes  folyadék 
tárolótartály  megszűntetésére  vonatkozó  lehetőségek  megvitatása, 
vállalkozói ajánlatok bekérése 
4.10Az  Enyingen  található  egyedi  védelem  alatt  nem  álló  régészeti 
lelőhelyek védelemben való részesítése
4.11Balaton és Sió Kht. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme
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4.12Az  Alfa  Agro  Vht  Kft.  Enying  Kiserdő  Lakóparkot  érintő 
településrendezési terv módosítására irányuló kérelme 
4.13Pollák  Gábor  –  Kalauz  Erika  kérelme  a  Szabadi  utca  közművesítése 
érdekében
4.14Erős Veronika kérelme lakáskörülményének javítása érdekében
4.15A  fás  szárú  növények  védelméről  szóló  Kormányrendeletből  fakadó 
feladat ellátására vonatkozó határozati javaslat
4.16A  Kossuth  u.  22.  sz.  alatti  ingatlan  tetőfelújítási  munkáihoz  forrás 
megjelölése (Pénzügyi Bizottsági módosító javaslat)
4.17A Fejér Megyei MGSZH kérelme
4.18Hősök tere – földre telepített trafóval kapcsolatos határozati javaslat
4.19Raffael Sándor Károly ingatlanértékesítési ajánlata
4.20Csapadékvíz elvezetési terv módosítása 

Előadó: Bíró Attila
      TFB elnöke

5.Pénzügyi Bizottság előterjesztései 
1.3 2008.  évi  költségvetési  rendelet  módosítása  (Pénzügyi  Bizottsági 

jegyzőkönyv)
1.4 2009.  évi  költségvetési  rendelet  (Pénzügyi  Bizottsági  és  jegyzői 

módosító  javaslatok)  A  teljes   anyag,  a  Pü.Biz.  február  18-i 
jegyzőkönyvével együtt 2009. február 23-án kerül kiküldésre.

5.12007. évi pénzmaradvány módosítása
5.2Folyószámlahitel-szerződés meghosszabbítása
5.3Fejlesztési hitel-szerződések módosítása
5.4A Bocsor István Gimnázium tetőfelújítás számlájának előfinanszírozása
5.5Az önkormányzat Felelősségbiztosítása

Előadó: Buza Lajos
PüB elnöke

Zárt ülés:

1. Egészségügyi és Szociális Bizottság előterjesztései
1.1 Átmeneti segély fellebbezés

Előadó: Dr. Miljánovits György 
EüB elnök

2. Pénzügyi Bizottság előterjesztései
2.1 Hátralék elengedése iránti kérelem

Előadó: Buza Lajos
 PüB elnöke

1.Polgármester előterjesztései
1.1 Beszámoló a két ülés között történtekről

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  beszámolóját  a  két  ülés  között  történt  eseményekről, 
mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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Az ülésre megérkezik Nemes István Úr.

Tóth  Dezső polgármester  beszámolóját  megszakítva  elmondja,  hogy  a  Ligeti  Iskola 
használatba  vételével  kapcsolatban  a  pályázatíró  szeretne  tájékoztatást  adni  a  pályázat 
változásáról.  Kéri,  hogy  a  napirendet  módosítva,  a  beszámolót  követően  napirend  előtt 
hallgassa meg a testület őt.  Szavazásra bocsátja a napirend módosítását.  Kéri,  hogy aki a 
napirend-módosítással egyetért, kézfeltartással szavazzon.

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

Nemes István elmondja,  hogy a gyermekház TÁMOP pályázat  írásában működik  közre. 
Imserteti, hogy február 20.  volt a pályázat beadási határideje és a testület rendkívüli ülésen 
döntött a beadás támogatásáról. A határidő előtt néhány nappal azonban módosult a kiírás. 
A korábbi kiírás úgy szól, hogy a pályázónak bírnia kell az önkormányzat támogatását, és az 
önkormányzatnak kell a helyszínt biztosítania. Az Erzsébet ligeti iskola meg is felelt volna 
kisebb átalakításokkal. Tekintve, hogy egy 29 hónapos projektről van szó, …

15.18 órakor megérkezik Dr. Miljanovits György az ülésre. A testület létszáma 10 fő.

…nyílászáró cserére, padozat felújítására gondoltak, hiszen 0-5 éves gyerekek használnák, s 
nekik a padlószőnyeg felelne meg, át kellene alakítani a mósdót, és kialakítani egy gyermek 
WC-t  fürdővel.  Ezeket  az  átalakításokat  gondolták  elvégezni  a  támogatás  terhére.  A 
változtatás révén kivételre került a pályázatból, hogy az önkormányzatnak kell biztosítani, 
vagy a pályázónak kell bérelnie a helyiséget. Általánosan lett szabályozva, hogy amennyiben 
a  pályázó  a  bérelt  ingatlanon  felújítást,  eszközbeszerzést  végez,  és  azt  a  támogatásból 
finanszírozza, úgy bírnia kell a tulajdonos nyilatkozatát, hogy 15 éven keresztül szándékozik 
együttműködni a pályázóval. Ha erre nem találnak megoldást, fel kell adniuk a pályázatot. 
Valószínűleg  tartja,  hogy  a  kiírók  nem  az  önkormányzati  ingatlanok  felújítását  akarta 
megakadályozni. Az egész összeg 15%-a fordítható beruházásra, eszközbeszerzésre. Kéri a 
testület támogatását.

Szörfi  István jegyző  elmondja,  hogy  a  legutóbbi  ülésen  Nagy  József  Ödön  képviselő 
ugyanezen kiírást olvasta fel, a testület döntött, hogy nem kívánja 15 évre használatba adni 
az ingatlant. Véleménye szerint új információ nem hangzott el.

Nagy  József  Ödön képviselő  szerint  a  magánintézményeket  próbálja  támogatni  a  kiíró. 
Véleménye  szerint  a  28  hónapos  projektet  meg  lehet  valósítani  kevés  ráfordítással  is. 
Tekintve, hogy az ingatlannak 50%-ban tulajdonosa az önkormányzat, 15 évre bérbe adni 
felelőtlen döntés volna.

Tóth Dezső polgármester ismerteti határozati javaslatát, mely szerint a Képviselő-testület a 
rendkívüli ülésen hozott határozatát fenntartja. Szavazásra bocsátja a javaslatot, kéri, hogy 
aki annak elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

5/46



Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
29/2009. (II. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy 28/2009. (II. 25.) számú határozatát fenntartja.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: 2009. március 25.

15.25 órakor Nemes István elhagyja a tanácstermet.

1.2 Tájékoztató  a  „Településközpont  rehabilitáció  Enyingen,  a  település  közösségi 
célú megújítása érdekében” című pályázat elbírálásáról

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  a  KdRFÜ  Közhasznú  Nonprofit  Kft.  ügyvezető 
igazgatójának  „Településközpont  rehabilitáció  Enyingen,  a  település  közösségi  célú 
megújítása  érdekében”  című  pályázat  elbírálásával  kapcsolatos  levelét,  mely  jelen 
jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Nyikos István képviselő elmondja, hogy a Pü. Biz. ülésén beszéltek a levélről. Enying úgy 
maradt le a pályázati forrásról, hogy valamely település fellebbezett, és hátrébb kerültünk a 
rangsorban. Véleményük szerint meg kellene fontolni a fellebbezés lehetőségét.

Szörfi István jegyző egyetért a bizottság véleményével. Ismerteti, hogy a KdRFÜ telefonált, 
és tájékoztatást adott, hogy a hat nyertes település közül Enying az 5. helyen áll. Azonban a 
7. és 8. helyen álló települések fellebbeztek, így újraszámolták a pontokat, és így csúszott le 
Enying a sorban. Felmerül benne a kérdés, hogy a 7. és 8. helyezett honnan tudta, hogy a 7. 
és 8. helyre rangsorolták. Ki végezte először és ki másodszor a pontozást? Véleménye szerint 
nem szakmai, hanem politikai döntés született.

Tóth Dezső polgármester javasolja felkérni a jegyzőt a levél megfogalmazására.

Szörfi István jegyző megjegyzi, hogy a levelet természetesen a polgármester nevében fogja 
megfogalmazni.

Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja  a  javaslat  elfogadását,  kéri,  hogy aki  azzal 
egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
30/2009. (II. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  felkéri a jegyzőt a „Településközpont rehabilitáció 
Enyingen,  a  település  közösségi  célú  megújítása  érdekében” 
című,  KDOP-3.1.1/C-2008-0012  jelű  pályázat  elbírálásával 
kapcsolatos  panaszlevél  megfogalmazására.  Felhatalmazza  a 
polgármestert  a  levél  aláírására  és  a  Nemzeti  Fejlesztési 
Ügynökség részére történő megküldésére.

6/46



Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: azonnal

1.5 A települési szilárd hulladék kezelésének térítési díjára vonatkozó javaslat

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  a  települési  szilárd  hulladékkezelés  térítési  díjával 
kapcsolatos melléklet szerinti előterjesztését.

Nagy József Ödön képviselő véleménye szerint az elmúlt két hónapban nem jutottak előrébb 
a  kérdésben.  A  Pü.  Biz.  semmilyen  előre  mutató  javaslatot  nem  tett.  A  környező 
településekhez képest a város nincs hátrányosabb helyzetben. Minden képviselő tisztában 
van  vele,  hogy  amennyiben  nem  fogadják  el  a  javasolt  emelést,  úgy  a  különbözetet  az 
önkormányzatnak  kell  fizetnie.  Javasolja  a  lakosságnak,  hogy  ahol  a  keletkező  hulladék 
mennyisége  megengedi  rakjanak  ki  kisebb  edényt.  Javasolja  elfogadni  a  Zöldfok  Zrt. 
emelésre vonatkozó javaslatát.

Gebula Béla Ákos képviselő nehezményezi  a  Zrt.  hozzáállását,  miszerint  mindenképpen 
keresztül  kívánják  vinni  az  emelést.  A  bizottság  által  javasolt  6,7%  nem  fedezi  a  Zrt. 
lakosságra rótt terhét, és a különbözetet az önkormányzatnak kell fizetni.

Botos Sándor képviselő ismerteti, hogy Nagy János Úr mindent áthárított a konzorciumra. 
Korábban arról is szó volt, hogy a konzorcium részéről is kapnak tájékoztatást. Nagy János 
Úr a saját költségvetésükre vonatkozó emelést valamivel több, mint 7%-ban jelölte meg, a 
többi – elmondás szerint - a konzorciumé. Elvárta volna a konzorcium tájékoztatását.

Gebula  Béla  Ákos képviselő  szerint  tudomásul  kell  venni,  hogy  nem az  önkormányzat 
feladata a szemétszállítás díjának a rendezése, csupán a szilárd hulladék elszállításának a 
koordinálása.  Véleménye szerint a Zöldfok Zrt.  nem jó partner ebben. Emiatt érje vád az 
önkormányzatot.

Nagy József Ödön képviselő felhívja rá a figyelmet, hogy a szállítási szolgáltatással nincs 
gond,  a  megállapodásnak  megfelelően  minden  időjárási  körülmények  között  elviszik  a 
szemetet. Nem szabad keverni a konzorciumot és a szolgáltatást. A konzorcium meghozta a 
döntést,  az  önkormányzatnak  pedig  fizetni  kell.  A  városnak  nincs  pénze  fedezni  a 
beruházást, ezért ráhárítjuk a lakosságra.

Szörfi  István jegyző  felhívja  rá  a  figyelmet,  hogy  minden  szolgáltató  lenyomja  az 
önkormányzat torkán az áremelést. Véleménye szerint kettő variációból választhat a testület: 
vagy elfogadja az eredeti 21%-os emelést, vagy pedig a 6,7%-ost és a különbözetet pedig a 
költségvetésből fedezi.

Venczel Zita képviselő véleménye szerint a Zöldfok Zrt.  a lakossággal van szerződésben, 
nem  szabad  átvállalni  a  díjfizetést.  Az  önkormányzat  intézményeinek  szüksége  van  a 
pénzre, és megszorító intézkedéseket kell tenniük.

Dr. Miljanovits György képviselő megérti a lakosságot, akinek gond a szemétszállítási díj 
megfizetése,  de  az  önkormányzat  nem  tudja  ezt  a  költséget  beépíteni  a  költségvetésbe. 
Tudomásul kell venni, hogy bizonyos szolgáltatásokért fizetni kell.
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Nagy  József  Ödön képviselő  javasolja  elfogadni  a  Zöldfok  Zrt.  21%-os  díjemelésre 
vonatkozó javaslatát.

Szörfi  István jegyző felhívja rá  a  figyelmet,  hogy ha nem lesz  meg 8  igen szavazattal  a 
minősített többség, az önkormányzatnak még többet kell fizetnie.

Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja a Zöldfok Zrt. 21%-os díjemelésre vonatkozó 
ajánlatának elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
31/2009. (II. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  települési  szilárd  hulladék  kezelésének 
térítési  díjának  emelését  2009.  január  1.  napjától  21,84%-al 
megemelt mértékben javasolja megállapítani.

Felkéri a polgármestert, hogy a testület döntéséről tájékoztassa 
a Zöldfok Zrt-t.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Dezső polgármester

2. Jegyző előterjesztései
2.1 Az  önkormányzat  tulajdonában  lévő  lakások  és  helyiségek  bérletéről  és  

elidegenítéséről szóló  25/2002.  (XII.12.)  számú  helyi  rendelet  módosítása  (TFB 
javaslat)

Szörfi István jegyző átadja Mihályfi Gábor aljegyzőnek a szót.

Mihályfi Gábor aljegyző ismerteti, hogy a testület és a TFB javaslatai alapján elkészült az 
önkormányzati tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 
rendelet módosítása. A másik kettő előterjesztés pedig az előző módosítás technikai jellegű 
átvezetése a vagyonrendeletben , és az SzMSz-ben.

Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és 
helyiségek  bérletéről  és  elidegenítéséről  szóló  rendelet  módosítását.  Kéri,  hogy  aki  a 
módosítás elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal  az önkormányzat tulajdonában 
lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 25/2002. (XII. 12.)  
számú rendeletének módosításáról jelen jegyzőkönyv mellékletét képező 8/2009. (III.  
02.) számú rendeletet alkotja.

2.2 Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 
5/2003. (II. 27.) számú helyi rendelet módosításáról
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Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja az önkormányzat  vagyonáról  és vagyonnal 
való  gazdálkodás  szabályairól  szóló  rendelet  módosítását.  Kéri,  hogy  aki  a  módosítás 
elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az önkormányzat vagyonáról és 
vagyonnal  való  gazdálkodás  szabályairól  szóló 5/2003.  (II.  27.)  számú 
rendeletének módosításáról jelen  jegyzőkönyv mellékletét  képező  9/2009.  (III.  02.) 
számú rendeletet alkotja.

2.3 Enying  Város  Önkormányzatának  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról szóló 
11/2007. (III. 31.) számú helyi rendelet módosítása

Tóth  Dezső polgármester  szavazásra  bocsátja  az  önkormányzat  szervezeti  és  működési 
szabályzatáról szóló rendelet módosítását. Kéri, hogy aki a módosítás elfogadásával egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

A  Képviselő-testület  10  igen,  egyhangú  szavazattal  Enying  Város 
Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2007. (III.  
30.) számú rendeletének módosításáról jelen jegyzőkönyv mellékletét képező 10/2009.  
(III. 02.) számú rendeletet alkotja.

2.4 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjének módosítása

Mihályfi  Gábor aljegyző  az  önkormányzat  tulajdonában  lévő  lakások  és  helyiségek 
bérletéről  és  elidegenítéséről  szóló  rendelet  módosításával  kapcsolatban  elmondja,  hogy 
jelentős  változást  eredményez,  amiről  majd  nem  jogszabályi  formában  is  tájékoztatja  a 
lakosságot. 
Az ügyrend módosításával kapcsolatban elmondja, hogy az államháztartásról szóló törvény 
módosítása  az  ügyrendet  is  érinti.  A  testület  korábban  már  rendelkezett  a  hivatkozott 
szabályzatokkal,  de  nem  az  ügyrend  részeként.  Most  a  szabályzatok  ügyrendbe  való 
beemelése történne meg a határozati javaslat elfogadásával.

Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja az ügyrendmódosítás elfogadását. Kéri, hogy 
aki azzal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.

A Képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
32/2009. (II. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Polgármesteri  Hivatal  165/2007.  (IV.  25.) 
számú  határozattal  elfogadott  ügyrendjét  az  alábbiak  szerint 
módosítja:

Az ügyrend 14. pontja a következő függelékkel egészül ki:

„-  Enying  Város  Polgármesteri  Hivatala  gazdasági 
szervezetének ügyrendje,
   -  Enying Város Polgármesteri Hivatala Számviteli politikája”
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Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Dezső polgármester

2.5 Viziközmű Társulat szervezésére vonatkozó szerződéstervezetek

Szörfi  István jegyző  elmondja,  hogy  a  Képviselő-testület  legutóbbi  ülésén  az  ALISCA 
AUDIT  Kft.  ajánlatát  fogadta  el.  A  melléklet  szerint  megküldött  szerződéstervezetben 
látható, hogy 2009. szeptember 20. van feltüntetve az alakuló ülés tervezett időpontjaként, 
véleménye szerint ez késői időpont. A másik két ajánlattevőtől is kértek szerződéstervezetet, 
kéri a képviselőket, hogy válasszák ki, melyiket fogadják el.

Gebula Béla Ákos képviselő összegezve az ajánlatokat  elmondja,  hogy a KISS-TIKE Kft. 
négy  hónappal  korábbra  tervezi  az  alakuló  ülést.  Időben  jobb  tehát,  de  árban  nem. 
Legrosszabb ajánlatot az S.NAGY BT. adta. Felhívja rá a figyelmet, hogy 4 hónap csúszás egy 
ilyen projekt esetén egy évet jelenthet a beruházás szempontjából.

Dr. Miljanovits György képviselő kérdezi, lehetne-e tárgyalni az ALISCA Kft-vel az időpont 
előre hozását illetően. 

Szörfi István jegyző nem látja, hogy a KISS-TIKE Kft. drágább lenne.

Nagy József Ödön képviselő már az elbírálásnál is  csodálkozott,  hogy nem az olcsóbbat 
fogadta el a testület annál is inkább, mert meghívásos ajánlat volt, így semmi sem kötelezi a 
testületet, bármikor módosítható a döntés.

Gebula Béla Ákos képviselő elismeri,  hogy valóban árban és időpontban is kedvezőbb a 
másik ajánlat, elnézést kér a figyelmetlenségért.

Dr. Lelkes Ákos alpolgármester javasolja visszavonni a korábbi döntést.

Szörfi István jegyző pontosítja a javaslatot, mely szerint a testület a KISS-TIKE Kft-t bízza 
meg, és ezzel egyidejűleg korábbi határozatát visszavonja.

Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását, kéri,  hogy aki annak 
elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
33/2009. (II. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Viziközmű  Társulat  szervezésére 
vonatkozóan a KISS-TIKE KFT. (7349 Szászvár, Vásártér u. 3/a., 
képviseli:  Kiss  Lóránd)  cég  ajánlatát,  a  határozat  mellékletét 
képező szerződéstervezetét fogadja el.

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Jelen határozattal egyidejűleg 8/2009. (I. 28.) számú határozatát 
visszavonja.
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Határidő: 2009. február 28.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

2.6 Enying Város szennyvízelvezetés és tisztítás közbeszerzési eljárásai

Szörfi  István jegyző  elmondja,  hogy  a  támogatási  szerződés  sok  kötelezettséget  ró  az 
önkormányzatra.  A  közbeszerzéssel  a  RÉKAKER  Kft-t  bízta  meg  a  testület,  s  a  Kft. 
meghívásos  ajánlatot  írt  ki.  Az  előterjesztés  mellékletét  képezi  a  kiírás,  az  ajánlatok,  az 
összegző  jegyzőkönyv.  Ismerteti  az  RMT  elkészítésére  vonatkozó  melléklet  szerinti 
határozati javaslatát, mely a BESZT Kft. ajánlatának elfogadására, szerződéskötésre irányul.

Tóth Dezső polgármester kéri

Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását, kéri,  hogy aki annak 
elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
34/2009. (II. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  „Enying  szennyvízelvezetési-  és  tisztítási” 
KEOP-1.2.0/1F-2008-0148  azonosító  számú  projekt  RMT 
elkészítése  és  jóváhagyatása  feladatok  ellátása  az  „Enying 
Város szennyvízelvezetés és tisztítás” projekt előkészítése során 
tárgyban  ajánlatot  tevők  közül  a  BEST  Kft.  (székhely:  8200 
Veszprém, Stadion köz 5.) ajánlatát fogadja el 7.450.000,- Ft + 
Áfa összegben. 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: azonnal

Szörfi  István jegyző  ismerteti  a  projektmenedzseri  feladatok  ellátására  vonatkozó,  KM-
Projekt Kft. ajánlatának elfogadására, szerződéskötésre irányuló melléklet szerinti határozati 
javaslatot.

Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását, kéri,  hogy aki annak 
elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
35/2009. (II. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  „Enying  szennyvízelvezetési-  és  tisztítási” 
KEOP-1.2.0/1F-2008-0148  azonosító  számú  projekt 
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projektmenedzseri  feladatok  ellátása  az  „Enying  Város 
szennyvízelvezetés  és  tisztítás”  projekt  első  forduló  során 
tárgyban  ajánlatot  tevők  közül  a  KM-Projekt  Kft.  (székhely: 
8200  Veszprém,  Endrődi  u.  42/c.)  ajánlatát  fogadja  el 
12.400.000,- Ft + Áfa összegben. 

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: azonnal

2.7 Orvosi ügyelet

Szörfi István jegyző az orvosi ügyelettel kapcsolatban elmondja, hogy tegnapi napon adta át 
a  kistérségi  iroda  vezetője,  hogyan  döntött  a  többi  település.  Véleménye  szerint  már 
decemberben  is  nagyon  kedvező  döntést  hozott  a  testület,  hogy  két  hónapot  adott 
átgondolni, aminek következtében egyik település sem változtatta meg korábbi döntését. A 
testületnek van egy döntése, hogy május 1-től önállóan látja el az orvosi ügyeletet. Ismerteti a 
tárgyalások megkezdésére irányuló melléklet szerinti határozati javaslatát.

Dr. Lelkes Ákos alpolgármester úgy véli, hogy Enying nagyon komolyan veszi a kistérségi 
vezető szerepét, de a környező települések nem veszik komolyan Enyinget. Az információk 
nem tesznek mást lehetővé, minthogy elfogadják a határozati javaslatot.

Nyikos István képviselő sajnálja a kistérség többi tagjának a határozatát, hogy nem kívánnak 
Enyinggel együtt dolgozni. A lakosság felé kötelesek a zökkenőmentes ellátást biztosítani. 
Nem lehet felvállalni, hogy Enying város polgárainak ne legyen ellátása, míg vissza nem jön 
az orvos valamely másik településről.

Tóth Dezső polgármester hangsúlyozza,  hogy az önkormányzatnak Enying város betegei 
ellátásának  megoldása,  lakosság  biztonságérzete,  orvos  jelenléte  a  fontos.  Szavazásra 
bocsátja  a  határozati  javaslat  elfogadását,  kéri,  hogy  aki  annak  elfogadásával  egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
36/2009. (II. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a 410/2008. (XII.15.) számú határozata alapján 
felkéri  a  Polgármestert,  hogy  kezdjen  tárgyalásokat  az 
Emergency Service Kft-vel  (székhely:  1138 Budapest,  Árva u. 
22.),  a  kizárólagosan  Enying  Várost  ellátó  ügyeleti  rendszer 
működtetésével kapcsolatban, az alábbi formában:
− hétköznapokon 1 orvos saját gépkocsival + 1 asszisztens
− hétvégén illetve ünnepnapokon 1 orvos + 1 asszisztens + 1 

sofőr
A variáció szerint: a gépjárművet Enying Város biztosítja,
B variáció szerint: a gépjárművet megbízott biztosítja.
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Felkéri a polgármestert, hogy a tárgyalásokat az Egészségügyi 
Bizottság elnökének bevonásával folytassa le, és az Emergency 
Service  Kft.  ajánlatát  terjessze  a  Képviselő-testület  2009. 
márciusi rendes ülése elé.

Határidő: azonnal, illetve 2009. március 25.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

3. Oktatási, Kulturális és Sportbizottság előterjesztései
3.1 Enyingi Hírmondó 2009. évi hirdetési díjai

Gebula  Béla  Ákos OKS  elnök  ismerteti  a  bizottság  Hírmondó  hirdetési  díjairól  szóló 
melléklet szerinti határozati javaslatát.

Nagy József  Ödön képviselő  kérdezi,  hogy a  legújabb  szám 7.  oldalán  lévő  tartalom is 
hirdetésként jelent-e meg. Véleménye szerint a Hírmondónak Enying város híreivel kellene 
foglalkozni. A lapszemle felesleges, hacsak nem fizet érte.

Gebula Béla Ákos OKS elnök elmondja, hogy minden enyingi lakos olyan cikket tehet a 
Hírmondóba,  amilyet  csak akar,  bár  nagyon durva  dolgokat  nem enged megjelentetni  a 
szerkesztő bizottság. 

Nagy  József  Ödön képviselő  nem  kíván  vitát  provokálni,  de  tudomása  szerint  az 
önkormányzat fizeti az újság megjelenését, akkor enyingi civil szervezetekről szóljon.

Gebula  Béla  Ákos OKS  elnök  elmondja,  hogy  elsőbbséget  élveznek  a  saját  helyi  hírek. 
Felhívja rá a figyelmet, hogy a napirendi javaslat nem erről szól,  véleménye szerint ezt a 
bizottsági ülésen kellett volna megvitatni. Javasolja lezárni a vitát.

Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja a vita lezárást.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 4 tartózkodással nem zárta le a vitát.

Nagy József Ödön képviselő miután hirdetési díjakról van szó, javasolja megfogalmazni, mi 
minősül hirdetésnek.

Dr.  Lelkes  Ákos alpolgármester  szerint  függetlenül  a  lap  politikai  tartalmától  felesleges 
oldalakat finanszírozni lapszemle céljából. A Hírmondóból Enyingről kíván tájékozódni.

Gebula Béla Ákos OKS elnök nem hiszi,  hogy ez napirendi pont lenne.  Sokaknak fáj  az 
igazság, egyetlen hamis mondatot sem tartalmaz a cikk, amit egy olvasó küldött be. Ha meg 
akarják fogalmazni, hogy mi a hirdetés, akkor az előterjesztés menjen vissza a bizottság elé.

Szörfi István jegyző felhívja rá a figyelmet, hogy a jelenlegi napirend a hirdetési díjakról 
szól, de ha a kérdés ilyen fontos, a következő bizottsági ülésen tűzzék napirendre a hirdetés 
definícióját.

Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja a Hírmondó hirdetési díjairól szóló határozati 
javaslatot, kéri, hogy aki annak elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
37/2009. (II. 25.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy hatá-
rozott, hogy a lap márciusi megjelenésétől az Enyingi Hírmon-
dóban megjelenő hirdetések díjai a következők:

A/4 Díj 20 % Áfa Összesen
1 oldal 20.000,- 4.000,- 24.000,-

1/2 oldal 12.500,- 2.500,- 15.000,-

1/4 oldal 8333,- 1.667,- 10.000,-

1/8 oldal 5.000,- 1.000,- 6.000,-

1/16 oldal 3.333,- 667,- 4.000,-

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester 

3.2 A Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola alapdokumentumainak 
fenntartói jóváhagyása

Gebula Béla Ákos OKS elnök ismerteti a bizottság Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és 
Általános  Iskola  Pedagógiai  Programját  jóváhagyására  irányuló,  jelen  jegyzőkönyv 
mellékletét képező határozati javaslatát a javításra vonatkozó rész törlésével.

Tóth  Dezső polgármester  –  kérdés,  hozzászólás  nem  lévén  –  szavazásra  bocsátja  a 
Pedagógiai  Program  jóváhagyását,  kéri,  hogy  aki  a  határozati  javaslattal  egyetért, 
kézfeltétellel szavazzon.

A Képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
38/2009. (II. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Herceg  Batthyány  Fülöp  Gimnázium 
szakértő által véleményezett Pedagógiai Programját a melléklet 
szerinti formában és tartalommal jóváhagyja. 

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Gebula  Béla  Ákos OKS  elnök  ismerteti  a  bizottság  minőségirányítási  program 
összehangolására irányuló melléklet szerinti határozati javaslatát.
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Tóth Dezső polgármester – kérdés, hozzászólás nem lévén – szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, kéri, hogy aki annak elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
39/2009. (II. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Herceg  Batthyány  Fülöp  Gimnázium 
szakértő  által  véleményezett  Minőségirányítási  Programját 
nem  hagyja  jóvá.  Felkéri  az  intézményvezetőt,  hogy  az 
önkormányzati  minőségirányítási  programmal  összhangban 
elkészített,  javított  intézményi  minőségirányítási  programot 
ismételten nyújtsa be fenntartói jóváhagyásra.

Határidő: 2009. június 30.

Felelős: intézményvezető 

Gebula  Béla  Ákos OKS  elnök  ismerteti  a  bizottság  házirend  jóváhagyására  irányuló 
melléklet szerinti határozati javaslatát.

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

A Képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
40/2009. (II. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Herceg  Batthyány  Fülöp  Gimnázium 
szakértő  által  véleményezett  Házirendjét  a  melléklet  szerinti 
formában és tartalommal jóváhagyja. 

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Gebula  Béla  Ákos OKS  elnök  ismerteti  a  bizottság  SZMSZ  jóváhagyására  irányuló 
határozati javaslatát.

Tóth Dezső polgármester – kérdés, hozzászólás nem lévén – szavazásra bocsátja a határozati 
javaslat elfogadását, kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
41/2009. (II. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Herceg  Batthyány  Fülöp  Gimnázium 
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szakértő  által  véleményezett  Szervezeti  és  Működési 
Szabályzatát  a  melléklet  szerinti  formában  és  tartalommal 
jóváhagyja. 

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Gebula Béla Ákos OKS elnök elmondja, hogy a fenti négy határozati javaslat mindegyike a 
szakértő által megfogalmazottak szerint került megfogalmazásra.

Tóth Dezső polgármester kéri az elnök tájékoztatását a március 15-i ünneppel kapcsolatban.

Gebula Béla Ákos OKS elnök elmondja, hogy az ünnepi események március 15-én vasárnap 
15.00  órakor  kezdődnek  a  Művelődési  Házban  a  Tinódi  Lantos  Sebestyén  Iskola 
növendékeinek  műsorával,  majd  polgármester  úr  ünnepi  beszédét  követően  kerül  sor  a 
koszorúzásra a Turul szobornál.

Nagy József Ödön képviselő örömét fejezi ki, hogy október 23. kapcsán is úgy döntöttek, 
hogy a napján kerül megrendezésre az ünnepség, de nehezményezi, hogy pont azok nem 
voltak ott, akik így döntöttek.

3.3 Az óvoda többcélú kistérségi társulás általi működtetésének lehetősége

Gebula  Béla  Ákos OKS  elnök  ismerteti  a  bizottság  óvoda  kistérségi  működtetési 
feltételeinek megvizsgálására irányuló melléklet szerinti határozati javaslatát.

Tóth Dezső polgármester – kérdés, hozzászólás nem lévén – szavazásra bocsátja a határozati 
javaslat elfogadását, kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
42/2009. (II. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  megvizsgálja  a  Szirombontogató  Óvoda 
többcélú kistérségi társulás általi működtetésének lehetőségét.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Dezső polgármester 

Gebula Béla Ákos OKS elnök szerint a határozat félreértésekre adhat okot. Elmondja, hogy a 
kistérségi  iroda  vezetője  felvetette,  hogy  normatívához  juthatna  a  kistérség,  ha 
együttműködik.  Ezzel  a  döntéssel  az  önkormányzat  nem zárja  ki  a  lehetőségét,  de  csak 
fenntartásokkal. Elkötelezettséget nem jelent, csak nem zárja ki magát az önkormányzat.

3.4 OLLÉ Program módosítása
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Gebula  Béla  Ákos OKS  elnök  ismerteti  az  OLLÉ  Program  módosításával  kapcsolatos 
rendkívüli  előterjesztését,  mely  jelen  jegyzőkönyv  mellékletét  képezi.  Korábban  saját 
költségvetésből határozta meg a testült az önrészt, de hitelből is megvalósítható, erről szól a 
módosítás.

Tóth Dezső polgármester – kérdés, hozzászólás nem lévén – szavazásra bocsátja a határozati 
javaslat elfogadását, kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
43/2009. (II. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy a  386/2009.  (XII.  03.)  számú határozatát  az 
alábbiak  szerint  módosítja  a  határozat  egyéb  részeinek 
változatlanul hagyása mellett:

„ … saját forrásból … „ szövegrész

„  …  ezen  program  keretében  igénybe  vehető  a  Sikeres 
Magyarországért  Önkormányzati  Infrastruktúrafejlesztési 
Hitelprogramon belül az MFB Zrt. finanszírozásában nyújtott 
hitelből … „ szövegrészre módosul.

A  Képviselő-testület  felhatalmazza  a  Polgármestert  a 
módosított döntés, az OLLÉ Programiroda Kht. Részére történő 
megküldésére.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Dezső polgármester 

3.5 Tinódi  Lantos  Sebestyén  Református  Általános  Iskola  és  Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény

Gebula Béla Ákos OKS elnök ismerteti Iván Géza református lelkész levelét,  melyben az 
önkormányzat támogatását kéri az egyház által megrendezésre kerülő rendezvényekhez. Az 
elnök elmondja,  hogy minden évben beadják kérelmüket,  amit  a  bizottság támogat,  és  a 
költségvetésben tervezésre kerül. Most kicsit késve érkezett a levél, és a Pü. Biz. már nem 
tudta  beépíteni  a  költségvetés  tervezetébe.  Minden évben 200 eFt  támogatást  nyújtott  az 
önkormányzat, kéri, hogy ne szakítsák meg a hagyományt.

Závodni  Lászlóné pü.  vezető  felhívja  rá  a  figyelmet,  hogy  a  2009.  évi  költségvetés 
tárgyalásakor  erre  vissza  kell  térni.  Legutóbb  ugyanis  a  bizottsági  keretek  összevonásra 
kerültek, és külkapcsolatok címén kerültek betervezésre. Jelenleg nincs erre forrás.

4. Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előterjesztései
4.1 Süllős  &  Süllős  Bt.  által  tervezett  építési  beruházás  ütemezése,  közétkeztetés 

ellátása  kapcsán  közbeszerzési  eljárás  meghirdetésére  vonatkozó  határozati 
javaslat
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Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  a  bizottság  közétkeztetési  közbeszerzési  eljárás 
hirdetésére irányuló, melléklet szerinti 28/2009. (II. 17.) számú határozatát. 

Nagy József Ödön képviselő szerint a testületnek ezt át kell gondolnia. Ha így elfogadják a 
javaslatot  a  jelenlegi  Süllős  szerződést  fel  kell  mondani.  Ismerve a  másik iskola  étkezési 
díjait,  és  ismerve  az  igénybevevők  körét,  másik  vállalkozóval  vagy  túl  drága  lesz,  vagy 
egyáltalán  nem  lesz  rá  vállalkozó,  és  az  önkormányzatnak  magának  kell  megoldania  a 
közétkeztetést. Nem akar rossz döntést hozni, inkább javasolja levenni a napirendről.

Gebula Béla Ákos képviselő elmondja, hogy kettő bizottság is tárgyalta a témát, mindkettőn 
ez a vélemény fogalmazódott meg. Ennek oka, hogy évek óta nem tett a vállalkozó eleget 
ígéretének. Nem hiszi, hogy értelme lenne újratárgyalni, mert kicsúsznak az időből, hiszen 
fél év, mire a közbeszerzési eljárás lezárul.

Szörfi  István jegyző  elmondja,  hogy  az  önkormányzat  helyzete  nem  lesz  könnyebb. 
Ismerteti a Süllős&Süllős Bt. ügyvezetője által írt levelet, mely jelen jegyzőkönyv mellékletét 
képezi. 2011. szeptember 1-re tervezik a befejezést, jelen étkezési szerződés pedig 2009. július 
30-án  lejár,  és  vállalkozó  nem  tervezi  minden  áron  megtartani.  A  levél  szerint  a 
tálalókonyhák működését Enying városnak kellene felvállalni vagy a 70%-os haszonkulcs, 
ami  minimum  50%-os  emelést  jelent.  A  jelenlegi  feltételekkel  nem  vállalja  tovább.  A 
közbeszerzési eljárás legalább fél évig elhúzódik, június előtt nem lesz döntés.

Gebula Béla Ákos képviselő szerint a levél megkönnyíti a döntést. Felhívja rá a figyelmet, 
hogy  az  ÁNTSz  engedéllyel  is  gond  lehet,  valamint  felmerült  a  helyiség  oktatási  célú 
hasznosítása is. Szerinte eldönthető a kérdés most.

Dr. Lelkes Ákos alpolgármester elmondja, hogy az étkezési díjak a közbeszerzést követően 
nagyban meg fognak változni. Emlékezteti a jelenlévőket, hogy a korábbi közbeszerzésnél a 
Süllős&Süllős Bt. jelentősen olcsóbb volt (majdnem feleannyira), mint az összes többi cég. A 
közbeszerzés után kb. a duplájával kell számolni a jelenlegi áraknak.

Nagy József Ödön képviselő a jegyző által ismertetett információk birtokában visszavonja 
javaslatát.

Tóth Dezső polgármester – egyéb hozzászólás nem lévén – szavazásra bocsátja a bizottság 
javaslatának elfogadását, kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
44/2009. (II. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  közétkeztetést  ellátó  vállalkozás 
kiválasztására  közbeszerzési  eljárást  hirdet  meg  azzal  a 
kikötéssel,  hogy  az  iskola  épületében  nem  üzemeltethető 
főzőkonyha.

Felkéri  a  Polgármesteri  Hivatalt  a  közbeszerzési  eljárás 
előkészítésére.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

18/46



Határidő: folyamatos

4.2 Az Alba Volán Zrt. menetrend módosítása

Tóth Dezső polgármester ismerteti a bizottság menetrend módosítás és járatszám csökkentés 
elutasítására  irányuló,  melléklet  szerinti  29/2009.  (II.  17.)  számú  határozati  javaslatát. 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri,  hogy aki annak elfogadásával egyetért,  kézfeltétellel 
szavazzon.

A Képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
45/2009. (II. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  az  Alba  Volán  Zrt.  (8000  Székesfehérvár, 
Börgöndi  út  14.)  2009.  március  1-től  tervezett  menetrend 
módosításával,  a  járatszám-csökkentéssel  nem  ért  egyet,  azt 
nem támogatja.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: 2009. március 15.

4.3 Norvég Alap – „A fogyatékos emberek egyenlő esélyű hozzáférésének biztosítása a 
szociális ágazatban” című program keretében nyíló pályázati lehetőség

Tóth Dezső polgármester ismerteti a bizottság Norvég Alap pályázat 2010. évi beadására 
irányuló, melléklet szerinti 30/2009. (II. 17.) számú határozati javaslatát. Kérdés, hozzászólás 
nem lévén, kéri, hogy aki annak elfogadásával egyetért, kézfeltétellel szavazzon.

16.30 órakor Nagy József Ödön képviselő elhagyja a tanácstermet. A testület létszáma 9 fő.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
46/2009. (II. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy Norvég Alap „A fogyatékos emberek egyenlő 
esélyű hozzáférésének biztosítása a szociális  ágazatban” című 
program  keretében  nyíló  pályázati  lehetőséggel  2009  évben 
nem, azonban 2010-ben élni kíván, ezért felkéri a Polgármesteri 
Hivatalt  az  érintett  intézmények  lehetőségeinek 
megvizsgálására, illetve a pályázati anyag kidolgozására, és az 
ahhoz szükséges dokumentumok beszerzésére.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: folyamatos
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4.5 Enying Város Önkormányzata és a Fejér  Megyei  Önkormányzat  között  létrejött 
ajándékozási szerződés módosítása

Szörfi  István jegyző  javasolja,  hogy  ezt  és  a  4.16  napirendi  pontot  a  költségvetés 
tárgyalásakor vitassák meg.

Tóth  Dezső polgármester  szavazásra  bocsátja  a  javaslatot,  kéri,  hogy  aki  a  napirend-
módosítással egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal elfogadta, hogy a 4.4 és 4.16 napirendi pontok a  
2009. évi költségvetés tárgyalásánál kerüljenek megvitatásra.

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  a  bizottság  ajándékozási  szerződés  módosítására 
irányuló, melléklet szerinti 32/2009. (II. 17.) számú határozati javaslatát. Kérdés, hozzászólás 
nem lévén, kéri, hogy aki annak elfogadásával egyetért, kézfeltétellel szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
47/2009. (II. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy Enying  Város  Önkormányzata  (8130 Enying 
Kossuth  u.  26.)  és  a  Fejér  Megyei  Önkormányzat 
(Székesfehérvár,  Szent  István tér  9.)  között  2008.  április  8-án 
megkötött,  az  enyingi  belterületi  2294/4  hrsz-ú,  3927  m2 

térmértékű  beépített  ingatlanra  -  mely  ténylegesen  Enying, 
Szabadság tér 7. szám alatt található - vonatkozó ajándékozási 
szerződés módosítását az alábbiak szerint kezdeményezi:
A szerződés  2.  pontja  helyébe  a  következő szövegrész  kerül: 
„Ajándékozó  az  1.  pontban  megjelölt  ingatlant  a  „Pályázati 
lehetőség a járó beteg szakellátást biztosító épület építésére és 
gépműszerezettség  beszerzése  céljából”  az  Áht.  108.§ (2) 
bekezdése  figyelembevételével,  Enying  Város 
Önkormányzatának  5/2003.  (II.27.)  számú  helyi  rendelete 
felhatalmazása  alapján,  ajándék  jogcímen  tulajdonba  adja  a 
Megajándékozott részére egészségügyi tevékenység közérdekű 
cél megvalósítása érdekében.”
A szerződés  3.  pontja  helyébe  a  következő szövegrész  kerül: 
„Ajándékozó  az  ajándékozás  feltételéül  szabja,  hogy 
amennyiben  a  2.  pontban  foglalt  beruházás  (orvosi  rendelő 
építse)  nem  valósul  meg,  a  Megajándékozott  köteles  az  1. 
pontban körülírt  ingatlant az Ajándékozó számára ugyanezen 
jogcímen visszaadni legkésőbb 2011. december 31-ig.”

Egyúttal kezdeményezi a 257-2/2008 számú megállapodás fenti 
szerződés módosítással összhangban történő módosítását.

Egyben megbízza a  Polgármesteri  Hivatalt,  hogy vegye fel  a 
kapcsolatot  a  Fejér  Megyei  Önkormányzattal,  a  tárgyalások 
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megkezdése  érdekében,  illetve  megbízza  az  ajándékozási 
szerződés,  valamint  a  megállapodás  módosításának 
elkészítésével.

Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: 2009. március 31.

4.6 Siófoki Tűzoltóság által felajánlott tűzoltóautó elhelyezésének kérdése

Tóth Dezső polgármester ismerteti a bizottság tűzoltóőrs elhelyezésére irányuló, melléklet 
szerinti 33/2009. (II. 17.) számú határozati javaslatát. A határidőt javasolja folyamatosként 
megállapítani. Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, hogy aki annak elfogadásával egyetért, 
kézfeltétellel szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
48/2009. (II. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  9/2009.  (I.28.)  számú  határozatát 
visszavonja,  azonban  keresi  az  Enyingen  létrehozandó 
tűzoltóőrs elhelyezésére a megoldást.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: azonnal

4.7 A Szabadság tér 5. sz. alatti ingatlan tulajdoni helyzetének rendezésére vonatkozó 
szerződés módosítása

Tóth Dezső polgármester ismerteti a bizottság szerződés módosítására irányuló, melléklet 
szerinti 35/2009. (II. 17.) számú határozati javaslatát. Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, 
hogy aki annak elfogadásával egyetért, kézfeltétellel szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
49/2009. (II. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  az  Enying  Város  Önkormányzata  (8130 
Enying,  Kossuth  u.  26.)  és  az  Enyingi  Római  Katolikus 
Egyházközösség (8130 Enying, Szabadság tér 4.) között létrejött 
egyházi ingatlan tulajdoni helyzetének rendezésére vonatkozó 
szerződésének 4. pontját akként módosítja, hogy „az Átvevő az 
ingatlant  az  ingatlan  kiürítése  után,  2009.  április  30.  napján 
veszi birtokba”.
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Felkéri  a  Polgármesteri  Hivatalt  a  szerződésmódosítás 
előkészítésére,  illetve  felhatalmazza  a  Polgármestert  a 
szerződés aláírására.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: 2009. március 25.

4.8 Vöröskereszt enyingi szervezetének elhelyezésére vonatkozó határozati javaslat

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  a  bizottság  tárgyalások  kezdeményezésére  irányuló, 
melléklet  szerinti  36/2009.  (II.  17.)  számú határozati  javaslatát.  Kérdés,  hozzászólás  nem 
lévén, kéri, hogy aki annak elfogadásával egyetért, kézfeltétellel szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
50/2009. (II. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a Vöröskereszt enyingi szervezetének a Fejér 
Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő, enyingi 2294/4 hrsz-
ú  -  mely  ténylegesen  Enying,  Szabadság  tér  7.  szám  alatt 
található  –  ingatlanban  történő  elhelyezése  érdekében 
tárgyalásokat  kezdeményez  a  Fejér  Megyei  Önkormányzattal 
(8000 Székesfehérvár,  Szent I.  tér 9.;  képviseli:  Gombaszöginé 
dr. Balogh Ibolya).

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: 2009. március 25.

4.9 Az  Enying,  2293  hrsz-ú  ingatlanon  lévő  2  db  veszélyes  folyadék  tárolótartály 
megszűntetésére  vonatkozó  lehetőségek  megvitatása,  vállalkozói  ajánlatok 
bekérése

Tóth Dezső polgármester ismerteti a bizottság tervezői, kivitelezői árajánlatok beszerzésére 
irányuló, melléklet szerinti 37/2009. (II. 17.) számú határozati javaslatát. Kérdés, hozzászólás 
nem lévén, kéri, hogy aki annak elfogadásával egyetért, kézfeltétellel szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
51/2009. (II. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  Enying,  2293  hrsz-ú  ingatlanon  lévő  2  db 
veszélyes  folyadék  tárolótartály  megszüntetése  érdekében 
felhatalmazza a Polgármesteri  Hivatalt  tervezői  és  kivitelezői 
árajánlatok bekérésére.

Felelős: Tóth Dezső polgármester
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Határidő:  2009. március 15.

4.10 Az  Enyingen  található  egyedi  védelem  alatt  nem  álló  régészeti  lelőhelyek 
védelemben való részesítése

Tóth Dezső polgármester ismerteti a bizottság helyi védelemre szoruló régészeti lelőhelyek 
pontosítására  irányuló,  melléklet  szerinti  38/2009.  (II.  17.)  számú  határozati  javaslatát. 
Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri,  hogy aki annak elfogadásával egyetért,  kézfeltétellel 
szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
52/2009. (II. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  az  Enyingen  található  egyedi  védelem  alatt 
nem álló régészeti lelőhelyek helyi védelemben való részesítése 
érdekében felkéri  a  Polgármesteri  Hivatalt,  hogy vegye  fel  a 
kapcsolatot  a  Fejér  Megyei  Közgyűlés,  illetve  a  Kulturális 
Örökségvédelmi  Hivatal  munkatársával  a  helyi  védelemre 
szoruló régészeti lelőhelyek pontosítása miatt.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: 2009. március 15.

4.11 Balaton és Sió Kht. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  a  bizottság  tulajdonosi  hozzájárulás  megadására 
irányuló, melléklet szerinti 39/2009. (II. 17.) számú határozati javaslatát. Kérdés, hozzászólás 
nem lévén, kéri, hogy aki annak elfogadásával egyetért, kézfeltétellel szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
53/2009. (II. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  „Balaton  és  Sió”  Térségfejlesztő  Kht. 
(képviseli: Dobrai Bernadett, 8600 Siófok, Hock J. köz 2.) részére 
a  Dél-Balaton  és  Sió-völgye  hulladékgazdálkodási  projekt 
kivitelezésének érdekében az Enying külterület 0115/2 hrsz-ú 
ingatlanon  tervezett  hulladékgyűjtő  udvar  építéséhez 
tulajdonosi hozzájárulását megadja.

Felkéri  a  Polgármesteri  Hivatalt  a  tulajdonosi  hozzájárulás 
elkészítésére,  felhatalmazza  a  Polgármestert  a  tulajdonosi 
hozzájárulás aláírására.
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Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: 2009. március 15.

4.12 Az Alfa Agro Vht Kft. Enying Kiserdő Lakóparkot érintő településrendezési terv 
módosítására irányuló kérelme

Tóth Dezső polgármester ismerteti  a bizottság településrendezési tanulmányterv kérésére 
irányuló, melléklet szerinti 40/2009. (II. 17.) számú határozati javaslatát. Kérdés, hozzászólás 
nem lévén, kéri, hogy aki annak elfogadásával egyetért, kézfeltétellel szavazzon.

A Képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
54/2009. (II. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  az  Enying  Kiserdő  Lakóparkot  érintő 
településrendezési  terv  módosítására  vonatkozó 
településfejlesztési döntés előkészítése érdekében felkéri az Alfa 
Agro  Vht  Kft-t  (képviseli:  Dudar  Istvánné,  8130.  Enying, 
Rákóczi  u.  58.,  a  továbbiakban:  Beruházó),  hogy 
tulajdonjogának  igazolását  követően  nyújtson  be  a  fent 
megnevezett  területre  vonatkozó  településrendezési 
tanulmánytervet.
A  tanulmányterv  elkészítésével  járó  mindennemű  költség  a 
kérelmezőt terheli.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő:  folyamatos

4.13 Pollák Gábor – Kalauz Erika kérelme a Szabadi utca közművesítése érdekében

Tóth Dezső polgármester ismerteti a bizottság tervezői és kivitelezői árajánlatok bekérésére 
irányuló, melléklet szerinti 41/2009. (II. 17.) számú határozati javaslatát. Kérdés, hozzászólás 
nem lévén, kéri, hogy aki annak elfogadásával egyetért, kézfeltétellel szavazzon.

A Képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
55/2009. (II. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  Pollák  Gábor  és  Kalauz  Erika  tulajdonában 
lévő  2764  hrsz-ú,  a  valóságban  Szabadi  u.  13/a  szám  alatt 
található  ingatlan  közművekkel  való  ellátására  irányuló 
kérelmének  elbírálása  érdekében  felkéri  a  Polgármesteri 
Hivatalt  a  Szabadi  utca  kérelmező  ingatlana  előtti  részének 
vonatkozásában  elektromos  áram  és  vízközművek  elosztó 
vezetéke  tekintetében  tervezői  és  kivitelezői  árajánlatok 
bekérésére.
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Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: folyamatos

4.14 Erős Veronika kérelme lakáskörülményének javítása érdekében

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  a  bizottság  kérelem  elutasítására  irányuló,  melléklet 
szerinti 42/2009. (II. 17.) számú határozati javaslatát. Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, 
hogy aki annak elfogadásával egyetért, kézfeltétellel szavazzon.

A Képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
56/2009. (II. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy Erős Veronika, Enying-Alsótekeres, Bagóvölgy 
alatti  lakos  életkörülményeinek  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: 2009. március 25.

4.15 A  fás  szárú  növények  védelméről  szóló  Kormányrendeletből  fakadó  feladat 
ellátására vonatkozó határozati javaslat

Tóth Dezső polgármester ismerteti a bizottság fás szárnyú növények pótlásával kapcsolatos, 
melléklet  szerinti  44/2009.  (II.  17.)  számú határozati  javaslatát.  Kérdés,  hozzászólás  nem 
lévén, kéri, hogy aki annak elfogadásával egyetért, kézfeltétellel szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
57/2009. (II. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy a fás szárú növények pótlására,  amennyiben 
az helyben nem oldható meg,  az önkormányzat tulajdonában 
lévő enyingi  1474/3 hrsz-ú (Cifrakert  közpark),  enyingi  86/2 
hrsz-ú  (Balatonbozsoki  közpark),  az  enyingi  41  hrsz-ú  (a 
balatonbozsoki  óvoda  mellett  a  Józsefkuti  árok),  valamint  az 
enyingi  7723  hrsz-ú  (Kabókapuszta  sportpálya)  területeken 
biztosít lehetőséget.
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Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: 2009. március 15.

4.17 A Fejér Megyei MGSZH kérelme

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  a  bizottság  helyiség  szívességi  használatba  adására 
irányuló, melléklet szerinti 46/2009. (II. 17.) számú határozati javaslatát. Kérdés, hozzászólás 
nem lévén, kéri, hogy aki annak elfogadásával egyetért, kézfeltétellel szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
58/2009. (II. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  kizárólagos  tulajdonát  képező  enyingi 
1486/5  hrsz-ú  ingatlan,  mely  a  valóságban  8130  Enying, 
Szabadság  tér  14.  szám  alatt  található  22,5  m²  hasznos 
alapterületű  (iroda)helyiségét,  valamint  közös  használatú 
helyiségeit jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező 
alaprajz  szerint  szívességi  használati  szerződés  keretében 
használatba adja a Fejér Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási 
Hivatal  (képviseli:  Dr.  Berey  Attila  Főigazgató,  8000 
Székesfehérvár, Csíkvári u. 15) Állategészségügyi Igazgatósága 
számára,  Hatósági  Főállatorvosi  Iroda  céljára,  2009.  január  1. 
napjától határozatlan időre.

A közüzemi valamint az egyéb működési költségek a használót 
terhelik.

Felkéri a Polgármesteri Hivatalt a szívességi használati 
szerződés elkészítésére, felhatalmazza a Polgármestert a 
szerződés aláírására.

Felelős: Tóth Dezső

Határidő: 2009. március 25.

4.18 Hősök tere – földre telepített trafóval kapcsolatos határozati javaslat

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  a  bizottság  tulajdonosi  hozzájárulás  megadására 
irányuló, melléklet szerinti 50/2009. (II. 17.) számú határozati javaslatát. A helyrajzi számok 
kiegészülnek a 1487, 1474/45 helyrajzi számokkal. Kérdés, hozzászólás nem lévén, kéri, hogy 
aki annak elfogadásával egyetért, kézfeltétellel szavazzon.

A Képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
59/2009. (II. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Norvill  Kft.  (Siófok,  Batthyány  u.  56/B.) 
NV-09/02-01  munkaszámú  „Enying,  LIDL  Áruház  villamos 
energia  ellátása”  terve  alapján  az  E.ON  Dél-Dunántúli 
Áramszolgáltató  Zrt.(Pécs,  Búza  tér  8/b.)  részére  az  Enying 
1487,  1474/45,  2009  és  2261  hrsz-ú  ingatlan  igénybevételéhez 
tulajdonosi  hozzájárulását  megadja,  valamint  hozzájárul  az 
ingatlanokat érintő vezetékjog alapításához. 

Felkéri  a  Polgármesteri  Hivatalt  a  tulajdonosi  hozzájárulás 
elkészítésére,  felhatalmazza  a  Polgármestert  a  tulajdonosi 
hozzájárulás aláírására.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: 2009. március 15.

4.19 Raffael Sándor Károly ingatlanértékesítési ajánlata

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  a  bizottság  ingatlanvásárlás  elutasítására  irányuló, 
melléklet  szerinti  51/2009.  (II.  17.)  számú határozati  javaslatát.  Kérdés,  hozzászólás  nem 
lévén, kéri, hogy aki annak elfogadásával egyetért, kézfeltétellel szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
60/2009. (II. 25.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy Raffael Sándor Károly 8681 Látrány, Kölcsey 
u. 9. szám alatti lakos ajánlatát megköszönve, azzal élni nem 
kíván.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: 2009. március 31.

4.20 Csapadékvíz elvezetési terv módosítása

Tóth Dezső polgármester ismerteti a bizottság csapadékvíz elvezetési tervből való törlésre 
irányuló, melléklet szerinti 52/2009. (II. 17.) számú határozati javaslatát. Kérdés, hozzászólás 
nem lévén, kéri, hogy aki annak elfogadásával egyetért, kézfeltétellel szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
61/2009. (II. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy Enying város csapadékvíz elvezetési tervéből 
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Enying Alsótekeres településrész kivételét a pályázati források 
figyelembevétele miatt támogatja.  

Enying  Alsótekeres  településrész  csapadékvíz-elvezetésének 
megvalósítását  más  módon  kívánja  az  önkormányzat 
megoldani.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: 2009. március 31.

5. Pénzügyi Bizottság előterjesztései
1.3 2008. évi költségvetési rendelet módosítása (Pénzügyi Bizottsági jegyzőkönyv)

Nyikos István Pü. Biz. tag az ülés előtt kiosztásra került kiegészítéssel javasolja elfogadni a 
rendeletmódosítást.

Tóth Dezső polgármester ismerteti a rendeletet, mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
Kérdés,  hozzászólás  nem  lévén,  szavazásra  bocsátja  a  rendelettervezet  elfogadását.  Kéri, 
hogy aki annak elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon,

A Képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal  a 2008. évi költségvetésről szóló 
5/2008.  (III.  05.)  számú  rendeletének  módosításáról jelen  jegyzőkönyv  mellékletét  
képező 11/2009. (III. 02.) számú rendeletet alkotja.

1.4 2009.  évi  költségvetési  rendelet  (Pénzügyi  Bizottsági  és  jegyzői  módosító 
javaslatok) 

Nyikos  István Pü.  Biz.  tag ismerteti  a  bizottság  bölcsőde fejlesztés  költségvetésben  való 
szerepeltetésére  irányuló  29/2009.  (II.  18.)  számú  határozati  javaslatát,  mely  jelen 
jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Tóth Dezső polgármester – kérdés, hozzászólás nem lévén – szavazásra bocsátja a határozati 
javaslat elfogadását, kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
62/2009. (II. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a Városi Bölcsőde Közép-Dunántúli Operatív 
program  keretében  pályázatot  kíván  benyújtani  a  „B” 
komponens  szerint  bölcsődei  ellátást  nyújtó  intézmények 
fejlesztése  és  kapacitás  bővítése  címén.  A  pályázat  önrészére 
maximum  4  millió  Ft-ot  biztosít,  amelyet  2009.  évi 
költségvetésébe betervez.

Felelős: Tóth Dezső polgármester
Királyné Csernánszki Ilona, int. vez.

28/46



Határidő: folyamatos

Nyikos István Pü. Biz. tag ismerteti a bizottság kistérségi társulás 2008. évi tartozás 4.201 
eFt-tal történő szerepeltetésére irányuló 31/2009. (II. 18.) számú határozati javaslatát, mely 
jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Tóth Dezső polgármester – kérdés, hozzászólás nem lévén – szavazásra bocsátja a határozati 
javaslat elfogadását, kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
63/2009. (II. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy 2009.  évi  költségvetésben  a  kistérségi 
társulásnak 2008. évi tartozás címén 2009-re áthúzódó összeget 
4.201 eFt-al szerepelteti.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő:  azonnal

Nyikos István Pü. Biz. tag ismerteti a bizottság 2009. évi kistérségi hozzájárulás 18.278 eFt-
tal történő szerepeltetésére irányuló 32/2009. (II. 18.) számú határozati javaslatát, mely jelen 
jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Szörfi István jegyző sajnálja, hogy nincs jelen a bizottság elnöke, mert ismételten csak azt 
tudja  mondani,  hogy  el  kellene  dönteni,  hogy  a  bizottság  a  kistérségé  vagy  az 
önkormányzaté-e. A kistérségi iroda vezetője 16.5%-os többletköltséget kér Enying városától, 
ami valójában kb. 20%. A kistérségi ügyeletet egy orvossal működteti  a kistérség, Enying 
fizeti a hétvégi és hétközi plusz egy orvost, ami tovább növeli a város költségeit, ez plusz 
9.000 eFt-ot jelent. Kéri, hogy a kistérség számára is olyan mértékű változást szavazzon meg 
a testülete, mint az önkormányzat intézményei számára. Önkormányzati szinten a Pü. Biz. 
7,3%-os illetve 6,6%-os  emelést  javasolt.  Kéri,  hogy a kistérség számára is  ilyen mértékű 
emelést fogadjanak el, a 16,5%-ot ne.

Gebula Béla Ákos képviselő támogatja a javaslatot, kéri kiszámolni a különbözetet 7,3%-os 
emelés esetén. Felhívja rá a figyelmet, hogy az így keletkező különbözet forrásul szolgálhat a 
hulladékudvar kerítéséhez.

Dr. MIljanovits György képviselő szerint a város sok éve cipeli a hátán a kistérséget, ahogy 
viszonyulnak  a  városhoz,  nem feltétlenül  kell  gesztusokat  tenni  a  kistérség felé.  6,6%-os 
emelést javasolja elfogadni.

Gebula Béla Ákos képviselő visszavonja a javaslatát.

Tóth Dezső polgármester – kérdés, hozzászólás nem lévén – szavazásra bocsátja a határozati 
javaslat elfogadását, kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
64/2009. (II. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy 2009. évi költségvetésben 16.723 eFt összegben 
szerepelteti a 2009. évi kistérségi hozzájárulást.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: azonnal

Nyikos István Pü. Biz. tag ismerteti a bizottság hatósági jogkörhöz köthető bevételek 4.500 
eFt-tal történő szerepeltetésére irányuló 35/2009. (II. 18.) számú határozati javaslatát, mely 
jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Szörfi István jegyző elmondja, hogy konkrét javaslata nincs a napirendi ponthoz, de február 
23-i  levelében  a  fejlesztési  kiadásokkal  kapcsolatban  tett  javaslatot.  A napirendi  ponthoz 
kapcsolódóan  elmondja,  hogy  ezen  bevételek  teljesülése  nem  a  hivatalon  múlik.  A  más 
hatóságok által beszedett eljárási díjak bizonyos százalékát kapja meg az önkormányzat, és 
ezt szabályozni nem tudják. A teljesítés nem a hivatalon múlik.

Gebula Béla Ákos képviselő elmondja, hogy ezzel a bizottság is tisztában volt.

Tóth Dezső polgármester – kérdés, hozzászólás nem lévén – szavazásra bocsátja a határozati 
javaslat elfogadását, kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
65/2009. (II. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy 2009. évi költségvetésben hatósági jogkörhöz 
köthető bevételnél 3.300 eFt helyett 4.500 eFt szerepeltet.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő:  azonnal

Nyikos  István Pü.  Biz.  tag  ismerteti  a  bizottság  bírságok  és  pótlékok  1.500  eFt-tal  való 
szerepeltetésére  irányuló  36/2009.  (II.  18.)  számú  határozati  javaslatát,  mely  jelen 
jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Szörfi István jegyző fenntartja az előző napirendnél elhangzott hozzászólását.

Tóth Dezső polgármester – kérdés, hozzászólás nem lévén – szavazásra bocsátja a határozati 
javaslat elfogadását, kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
66/2009. (II. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy 2009.  évi  költségvetésben  bírságokkal, 
pótlékokkal  összefüggő  bevételeket  1,5  millió  Ft  összegben 
határozzák meg.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő:  azonnal

Nyikos István Pü. Biz. tag ismerteti a bizottság gépjárműadó bevételek 35.000 eFt-tal való 
szerepeltetésére  irányuló  37/2009.  (II.  18.)  számú  határozati  javaslatát,  mely  jelen 
jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Tóth Dezső polgármester – kérdés, hozzászólás nem lévén – szavazásra bocsátja a határozati 
javaslat elfogadását, kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
67/2009. (II. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy 2009.  évi  költségvetésben  a  gépjárműadó 
bevételeket 35 millió Ft összegben határozzák meg.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő:  azonnal

Nyikos István Pü. Biz. tag ismerteti a bizottság 38/2009. (II. 18.) számú határozati javaslatát, 
mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Szörfi István jegyző elmondja, hogy a határozatból kimaradt a dologi kiadás kifejezés.

Tóth Dezső polgármester – kérdés, hozzászólás nem lévén – szavazásra bocsátja a határozati 
javaslat elfogadását, kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
68/2009. (II. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy 2009. évi költségvetésben a dologi kiadásokat a 
2008.  évi  III.  negyedévi  teljesítés  alapján  4,5%-os  inflációval 
növelten kell szerepeltetni.

Felelős: Tóth Dezső polgármester
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Határidő:  azonnal

4.4 Illegális  hulladéklerakás  -  a  volt  szeméttelep bekerítésére  vonatkozó határozati 
javaslat (Pénzügyi Bizottsági módosító javaslat)

Nyikos István TFB tag ismerteti a bizottság TFB határozatának forrásmegjelöléssel történő 
kiegészítésére irányuló melléklet szerinti határozati javaslatát.

Gebula Béla Ákos képviselő felhívja rá a figyelmet, hogy az imént hangzott el javaslat a 
forrásra vonatkozóan.

Szörfi István jegyző elmondja, hogy a 2009. február 23-i 1084/2009. számú fejlesztésekkel 
kapcsolatos  levélben  két  helyen  is  szerepel,  forrása  pedig  az  előbb  említett  kistérségi 
hozzájárulásból maradt különbözet.

Tóth Dezső polgármester – kérdés, hozzászólás nem lévén – szavazásra bocsátja a határozati 
javaslat elfogadását, kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
69/2009. (II. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy az illegális hulladéklerakás megakadályozása 
érdekében a „volt szeméttelep” (0115/2 hrsz.) területét bekeríti, 
melynek megvalósításával megbízza Enying Város Szolgáltató 
Intézményét.
A  munkálatok  költsége  350.000,-  Ft.  A  fejlesztés  forrása  a 
kistérségi hozzájárulás 6,6%-os tényleges emelése és a 16,5%-os 
tervezett  hozzájárulás-emelés  közötti  különbözet,  melyet  a 
Képviselő-testület a költségvetésben szerepeltet.

Felelős: Tóth Dezső polgármester
Viplak Tibor EVSZI vezető

Határidő: 2009. április 30.

4.16 A Kossuth  u.  22.  sz.  alatti  ingatlan tetőfelújítási  munkáihoz forrás  megjelölése 
(Pénzügyi Bizottsági módosító javaslat)

Nyikos  István Pü.  Biz.  tag  ismerteti  a  bizottság  forrás  biztosítására  irányuló  melléklet 
szerinti határozati javaslatát.

Gebula Béla Ákos képviselő felhívja rá a figyelmet, hogy a különbözet már nem elegendő 
ennek a fedezetére.

Závodni  Lászlóné pü.  vezető  kéri,  hogy  ne  a  többletbevétel  legyen  a  forrás,  hanem  az 
ingatlanértékesítés bevétele. Kizárt, hogy az előirányzott összeg felett folyjék be bevétel.
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Tóth Dezső polgármester – kérdés, hozzászólás nem lévén – szavazásra bocsátja a határozati 
javaslat elfogadását, kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
70/2009. (II. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  megbízza  Enying  Város  Szolgáltató 
Intézményét az Enying, Kossuth u. 22. szám alatti irodaépület 
tetőfelújítási  munkáinak  mellékelt  költségvetés  szerinti, 
valamint  az  irodaépület  parkolóhelyeinek  költségvetésben 
szereplő  munkadíj  terhére  történő  kivitelezésével.  A 
bádogosmunkák  elvégzése  tekintetében  alvállalkozó 
alkalmazására lehetőséget biztosít. 
A  2.464  eFt  építési  költséget  a  2009.  évi  fejlesztési  kiadások 
között szerepelteti.

A  fejlesztés  forrása  az  ingatlanértékesítés  bevétele,  melyet  a 
Képviselő-testület a 2009. évi költségvetésben szerepeltet.

Jelen  határozattal  egyidejűleg  a  356/2008.  (XI.  05.)  számú 
határozatát visszavonja.

Felelős: Tóth Dezső polgármester
Viplak Tibor EVSZI vezető

Határidő: 2009. augusztus 31.

Szörfi István jegyző ismerteti, hogy előterjesztéssel élt a bizottság február 18-i ülésére a Polg. 
Hiv. létszámbővítésével, illetve jutalmazással kapcsolatban. Határozati javaslatait a bizottság 
döntésként elutasította annak ellenére, hogy csak javaslattételi joga van. 2009. február 12-én 
kelt levelében jelezte, hogy az ügyiratok száma évről évre nő, és a szabadságok kiadásával is 
gond van. TFB-n elhangzott a javaslat, hogy tervezzék be kettő fő közterület-felügyelő bérét. 
A  Pü.  Biz.  ezzel  nem is  foglalkozott.  Levelében  kéri  1  fő  közterület-felügyelő,  1  fő  adó 
ügyekkel foglalkozó munkatárs biztosítását.

Venczel Zita képviselő szerint a közterület-felügyeletre nagy szükség lenne. Elismeri, hogy 
az adós munkatársra is  szükség van, tavaly is  március végén kapták meg az adóhatóság 
levelét, melyben a befizetési határidő március 15. volt.  Fontosnak tartja, hogy a gépjármű 
adók  és  az  iparűzési  adók  pontosan  befolyjanak,  mert  addig  hitelből  kell  élnie  az 
önkormányzatnak.

Mohai Istvánné képviselő szerint kérdés,  hogy egy közterület-felügyelő el  tudja-e látni a 
feladatot.

Szörfi István jegyző ismételten sajnálja, hogy nincs itt a Pü. Biz. két tagja. 2007-ben 5 fővel 
csökkentette a testület a hivatal létszámát. Többször kérte a létszám bővítését,  elhangzott 
javaslat arra, hogy csak 3 fővel csökkentsék és arra is, hogy 2 fővel. Elismeri, hogy valóban 
szükség van rájuk, meglátszik a városban, hogy nincs közterület-felügyelő. De elhangzott 
olyan  javaslat  is,  hogy  termelje  meg  a  saját  bérét.  A  bizottság  elnöke  Budapesttel  és 

33/46



Székesfehérvárral hasonlította össze Enyinget. Szerinte akkor is megéri, ha nem termeli ki a 
bérét.  Optimális  lenne  a  kettő  közterület-felügyelő,  de  ez  nem  kötelező  feladata  az 
önkormányzatnak,  a  polgármesteri  hivatal  azonban  igen.  Az  adós  kolléga  hiánya  nem 
mindegy,  később  folynak  be  az  adók,  ezért  erre  a  létszámra  szükség  lenne.  Közterület-
felügyelőnek olyasvalakire gondolt, aki már a termetével is tiszteltet ébreszt, és jogkövető 
magatartásra  ösztönzi  az  embereket.  Az  ő  alkalmazásának  háromnegyed  éves 
tapasztalatával el lehet gondolkodni majd, hogy legyen-e plusz egy fő vagy sem. Elmondja, 
hogy az elmúlt két évben hat levelet írt ezzel kapcsolatban. A létszámhiány a mindennapos 
ügyvitelt hátráltatja. Volt egy testületi határozat, hogy a többi intézményt is vizsgálja át a 
bizottság, ezt azóta sem hajtotta végre. A Kormány változtatást tervez, meg akarják vonni a 
helyszíni bírságolás lehetőségét a közterület-felügyelőktől,  és helyette feljelentés alapján a 
polgármesteri hivatal járjon el. A hivatalnak viszont nincs kapacitása erre.

Gebula Béla Ákos képviselő nehezményezi,  hogy nem csak a bizottság elnöke,  de egyik 
tagja  sincs  itt,  akik  szintén  nem  tartózkodtak  azokon  a  bizottsági  üléseken  a 
véleménynyilvánítástól, ezért nem tudja, miért most kell ezt tárgyalni, így az arra kompetens 
személyek nem tudnak reagálni.

Dr. Miljanovits György képviselő elismeri, hogy adósra is, közterület-felügyelőre is szükség 
van, a feladat egyre több, probléma a költségvetéssel van, hogy ez 4.500 eFt többletköltséget 
jelentene. 1.187.671,- Ft az induló költség, összességében nem sok, kérdés, tud-e a testület 
erre pénzt mozgatni. Hogyan tömi be a lyukakat a feladott feladatokkal? Persze ma már az is 
lehet szempont, hogy kettő ember számára munkát biztosítsanak.

Gebula  Béla  Ákos képviselő  szerint  szociális  kérdések  a  szemétszállítási  díj  kapcsán  is 
felmerülhetnek.  Nem  tartja  összeegyeztethetőnek,  hogy  most  plusz  pénzt  adjanak  a 
hivatalnak arra a feladatra, amit eddig is megoldott.

Gál Balázs képviselő elfogadja a jegyző érveit, de ha ez ennyi munkát jelent, kéri kimutatni, 
hogy négy óra után hányan dolgoznak, mekkora a túlmunka óraszám. Ha négy óra után 
csak a takarítónő van bent,  akkor sikerül  elvégezniük a munkát.  Szerinte egy közterület-
felügyelő nem közterület-felügyelő. Korábban támogatta, hogy szüntessék meg, mert nem jól 
látták el a munkájukat. Valamilyen formában hozzá kellene járulni az önfenntartásukhoz.

Venczel Zita képviselő felhívja rá a figyelmet, hogy a ki nem adott szabadság napok is plusz 
munkaórát jelentenek.

Gebula Béla  Ákos képviselő  nem érti  miről  beszélnek,  a  testület  5  fő  létszámleépítésről 
döntött.  Az  nem  volt  leírva,  hogy  adós  vagy  közterület-felügyelő  legyen,  ez  a  jegyző 
hatásköre volt.

Dr.  Miljanovits György képviselő szerint  újratárgyalhatná a bizottság.  Elfogadja,  hogy a 
hivatalban  nem  látja  át,  kinek  mi  a  feladata,  ki  milyen  munkát  végez,  érdemes  lenne 
bizottsági ülésen megtárgyalni.

Tóth Dezső polgármester szerint a közterület-felügyeletre valóban szükség lenne, de nem 
látni a pénzügyi oldalát. Az adóval kapcsolatban jelentős pénzügyi hátrányt jelent, hogy a 
bevételek  később  folynak be.  Kérdés,  van-e  a  költségvetésben pénz,  hogy megfizessék  a 
szükséges embereket. A pénzügyesek rendszeresen túlóráznak, a TFB titkára szintén, és nem 
akar mindenkit felsorolni.

Gebula Béla Ákos képviselő ügyrendi javaslatként javasolja a vitát lezárni és szavazni.
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Dr. Lelkes Ákos alpolgármester tekintettel a szóra jelentkezés sorrendjére, kéri, hogy most 
ne fogadják el az ügyrendi javaslatot.

Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja a vita lezárását, kéri, hogy aki azzal egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület  2  igen  szavazattal,  7  ellenszavazattal,  tartózkodás  nélkül  nem fogadta  el  az  
ügyrendi javaslatot.

Dr. Lelkes Ákos alpolgármester felhívja rá a figyelmet, hogy a TFB korábban tárgyalta a 
közterület-felügyelő alkalmazását, ott az összes tag jelen volt és támogatta, de a határozati 
javaslat nem került a testület elé. 

Dr.  Miljanovits  György képviselő szerint  kár,  hogy az utolsó percben vannak a döntést 
illetően.  Fogadják  el,  hogy  az  intézményvezető  érveket  hoz  az  asztalra,  és  azok  mögött 
tartalom  is  van.  A  probléma  az,  hogy  a  szorító  pénzügyi  helyzet  és  az  igények  nem 
egyeznek. A testület hozott egy döntést, de a személyzetről nem ők döntöttek. Dönteni kell a 
forrásról.  Azért  kellene  újratárgyalni,  mert  a  költségvetés  módosítására  később  is  van 
lehetőség.

Szörfi István jegyző szerint Gebula Béla Ákos képviselő feleslegesen védte a jelen nem lévő 
bizottsági  tagokat.  Nem  kérne  plusz  létszámot  és  jutalmat,  ha  a  testület  következetesen 
végigvinné döntéseit. Először is át kellett volna nézni, melyek a kötelező feladatok. Ez nem 
történt  meg.  Aztán 2007-ben 17%-os  létszámleépítésről  döntöttek a  hivatalnál.  Valóban a 
munkáltató döntése volt, hogy kit bocsátott el. A közterület-felügyelet nem kötelező feladat, 
ezért  döntött  a  megszüntetéséről.  A  másik  három  kollégával  kapcsolatos  indokairól 
tájékoztatná a képviselőket, ha zárt ülésen lennének. Ezt követően Gebula Béla képviselő tett 
javaslatot,  hogy  5  fő  helyett  csak  3-mal  csökkentsék  a  létszámot,  majd  Nyikos  István 
képviselő, hogy 5 fő helyett 2.  Egyik határozati javaslatot sem fogadták el, de azt belátták, 
hogy  elkapkodott  döntés  volt.  2008-ban  döntöttek,  hogy  az  összes  intézményt  át  kell 
vizsgálni,  és  javaslatot  tenni  minimum  10%-os  csökkentésre.  Ez  nem  történt  meg. 
Méltánytalannak  tartja,  hogy  mindössze  egyetlen  intézménybe  rúgott  bele  a  testület.  A 
szabadságok  18-20%-a  nincs  kiadva.  A  köztisztviselők  vonatkozásában  nincs  túlóradíj. 
Ennek ellenére a pénzügyi csoport folyton bent van négy óra után, a titkárság, a bizottsági 
titkárok sem munkaidőben végzik a jegyzőkönyvek írását, az egész hivatalban talán három 
ember megy el négykor. Vagy itt maradnak tovább, vagy hazaviszik a munkát. A lényeg, 
hogy  szabálytalanul  működnek.  Nem  tudja  forintosítani,  hogy  mennyi  plusz  bevételt 
eredményez  a  plusz  két  ember.  Az  azonban biztos,  hogy  bevételt  eredményez,  illetve  a 
település nem úgy fog kinézni, mint most. Nem látja értelmét, hogy a bizottság még egyszer 
tárgyalja, mert három sorral elintézik.

Gebula Béla Ákos képviselő szerint nem teljesen fedi a valóságot, hogy a többi intézmény 
nem lett  átvizsgálva.  Kettő  intézmény összevonásra  került,  emberek  lettek elbocsátva.  A 
költségvetés adminisztrációs úton van egyensúlyban tartva.

Szörfi István jegyző elmondja, hogy a 2008. február 25-i ülésen Gebula elnök úr javaslatát 
fogadták el.  Ismerteti  a határozatot,  mely a bölcsőde,  az óvoda,  az ESZI,  és a Műv. Ház 
költségcsökkentésére  irányult.  A  határidő  március  31.  a  felelős  a  Pü.  Biz.  volt.  Ha  ez  a 
határozat végre lett volna hajtva, nem forszírozná a dolgot. Az iskola-összevonás valóban 
racionális lépés volt, de a többi nem történt meg.
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Tóth Dezső polgármester kérdezi, van-e valakinek az előterjesztéshez kapcsolódó módosító 
javaslata. Ismerteti a polgármesteri hivatal 2 fő létszámemelésére irányuló melléklet szerinti 
határozati  javaslatot.  Kérdés,  javaslat  nem lévén szavazásra  bocsátja  jegyző úr határozati 
javaslatát. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület  5  igen szavazattal,  3  ellenszavazattal,  1  tartózkodással  az  alábbi  határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
71/2009. (II. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a 
polgármesteri  hivatal 2 fő (1 fő adóügy, 1 fő közterület-
felügyelő) létszámemelésére irányuló határozati javaslatot 
nem támogatja.

Szörfi István jegyző a jelenlegi dolgozók részére kéri jutalomkeret megállapítását. Ahogy azt 
a képviselők írásban megkapták, az elmúlt időszakban hat, ebből négy helyi kolléga távozott 
a nem versenyképes jövedelem miatt, pedig éppen a testületnek volt olyan kérése-javaslata, 
hogy  lehetőleg  a  helyi  szakembereket  segítsük  munkalehetőséghez.  Ismerteti  határozati 
javaslatát, melyben bruttó 1.700 eFt jutalom biztosítására irányul.

Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja a határozati  javaslatot,  kéri,  hogy aki azzal 
egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület  7  igen szavazattal,  1  ellenszavazattal,  1  tartózkodással  az  alábbi  határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
72/2009. (II. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a 
polgármesteri  hivatal  dolgozói  részére  Ktv.  szerinti 
fizetéseltérítésre  illetve  jutalmazásra  irányuló  határozati 
javaslatot nem támogatja.

Szörfi  István jegyző  a  fejlesztési  kiadások  módosított  sorhoz  kapcsolódóan  felhívja  a 
figyelmet a Pü. Biz. január 19-i ülésére, mely törvénysértő volt, de a bizottság nem fogadta el 
a  törvényességi  észrevételt.  A  bizottság  egyetlen  határozatot  kivéve  az  ülésen  hozott 
mindegyik  határozatot  legalább  részben  újratárgyalta.  A  11/2009.  (I.  19.)  számú 
határozathoz kapcsolódóan kéri a testületet, döntsenek arról, hogy a bizottsági ülés érvényes 
volt-e  vagy  sem.  Amennyiben  úgy  döntenek,  nem,  kéri  ismertetni  fenti  határozatot,  és 
dönteni róla.

Dr. Lelkes Ákos alpolgármester nem hiszi, hogy a testületnek kellene állást foglalnia jogi 
kérdésekben. Szerinte a közigazgatási hivataltól kellene állásfoglalást kérni egy kompetens 
személytől.

Szörfi István jegyző erre az összezárásra számított. Tájékoztatja a képviselőket, hogy nincs 
közigazgatási hivatal, helyette államigazgatási hivatal van, melynek működési körébe nem 
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tartozik az önkormányzatok törvényességi ellenőrzése, így jelenleg nincs aki eldöntse.  Ha a 
testület úgy gondolja, hogy az ülés érvényes volt, döntsenek most az előterjesztést illetően.

Gebula Béla Ákos képviselő szerint a másik tíz előterjesztést januárban megtárgyalták, ezek 
szerint az a tíz érvényét veszti. A tizenegyediket a testület levette napirendjéről.

Szörfi István jegyző felhívja rá a figyelmet, hogy a bizottság összes előterjesztését levette 
napirendjéről  a  testület.  Azóta  valamennyi  korábbi  határozatot  valamilyen  szinten 
újratárgyalt  a bizottság,  ezt az egyet kivéve. Ezért fontos, hogy van-e érvényes bizottsági 
döntés vagy  sem.

Nyikos István képviselő  ismerteti  az  akkori,  tiszteletdíjak 50%-os  csökkentésére  irányuló 
előterjesztést,  melyet  a  bizottság  3  igen  szavazattal,  2  tartózkodással  fogadott  el.  Az 
előterjesztést a következő ülésen nem tárgyalta a bizottság. Azért nem terjesztette elő ismét, 
és nem keresett meg senkit e tárgyban személyesen, mivel ő a legfiatalabb képviselő, így ezt 
a javaslatot szerinte nem neki kellett volna előterjesztenie. Lehet, hogy sok az 50%, de van, 
ahol 10-20%-ról lemondanak, ezzel a költségvetés kiadásait lehetne csökkenteni. Nem akar 
senkinek  a  pénztárcájában  vájkálni,  ha  a  testület  úgy  dönt,  egy  rendkívüli  zárt  ülésen 
tárgyalhatná,  és  polgármester  úr  tájékoztatást  adhatna  a  döntésről.  Szerinte  felvállalható 
lenne és jelentős, kb. 10.000 eFt-os megtakarítást jelentene.

Gebula Béla Ákos képviselő elmondja,  hogy tavaly Dr.  Miljanovits  György képviselővel 
közösen terjesztettek elő hasonló javaslatot, és ketten szavaztak mellette, a többiek ellene.

Szörfi István jegyző helyesbít, hogy erre tavalyelőtt került sor.

Dr. Miljanovits György szerint népszerű olyat előterjeszteni, ami a közvéleményt irritálja. 
Arra  is  van  példa,  hogy  tiszteletdíj  nélkül  végzik  a  munkát.  A  város  költségvetése 
szempontjából valóban jelentős. Tud dönteni a saját kritériumai alapján. Lemondhatnak a 
tiszteletdíjról, várja a javaslatokat, hogy hány százalékról mondjanak le.

Gál Balázs képviselő kérdezi, hogy Nyikos István vett-e fel tiszteletdíjat.

Nyikos  István képviselő  elmondja,  hogy  folyószámlára  utalják  a  tiszteletdíjat,  és  vagy 
készpénzben, vagy bútorok formájában az intézményeknek kerül átadásra.

Szörfi István jegyző felhívja rá a figyelmet, hogy személyeskedésbe nem kellene belemenni. 
A Pü. Biz. elnöke sajátos jogértelmezéssel működik, de ő maga nem tartja érvényes ülésnek a 
bizottság január 13-i ülését. Nem volt sem írásos, sem szóbeli meghívó. Megtartja az ülést és 
érvényesnek ítéli,  ezen előterjesztés kivételével mégis újratárgyalják az összeset.  Felmerül 
benne  ezek  után  a  kérdés,  hogy  érdemes-e  törvényességi  észrevételt  tennie.  Véleménye 
szerint 2010-ig nem lesz döntés az Országgyűlés részéről az önkormányzatok törvényességi 
ellenőrzését illetően.

Dr.  Lelkes  Ákos alpolgármester  szerint  a  jegyző  lerohanta  a  testületet.  Mindenkit 
megszeppentett anélkül, hogy valóban napirendre került volna, mégis ismertette a határozati 
javaslatot. Nem tartja magát arra hivatottnak, hogy kimondja, érvényes volt-e vagy sem. A 
bizottságnak kiforrott  véleménye volt.  Nem tart  szerencsésnek  olyan  döntéseket,  melyek 
vagy  bekövetkeznek,  vagy  sem.  Volt  olyan  képviselő,  aki  négy  évre  előre  lemondott  a 
tiszteletdíjról.  Az elhangzott ígéretek jogi megítélése nem a képviselők dolga.  Tudomásul 
vették jegyző úr mondandóját.
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Dr.  Miljanovits  György képviselő  szerint  Nyikos  István  képviselő  egyéni  képviselői 
indítványként terjessze elő. Nem a bizottság elé kellett volna vinni, hanem testület elé, hiszen 
üzenete van a választópolgárok felé is.

Mihályfi Gábor aljegyző felhívja rá a figyelmet, hogy rendkívüli előterjesztésként most is 
dönthetnek.

Szörfi  István jegyző  elmondja,  hogy  az  a  dolga,  hogy  jelezze,  ha  törvénysértést  észlel. 
Továbbra  is  fenntartja,  hogy  nem  érvényes  a  bizottsági  ülés.  A  testület  felettese  a 
bizottságnak,  mondhatja,  hogy  elfogadja  a  törvényességi  észrevételt,  és  valamennyi  ott 
hozott döntés semmis.

Nyikos  István képviselő  elmondja,  hogy  ezen  okok  miatt  nem  terjesztette  elő.  Minden 
képviselő látta az anyagot, pozitív megkeresés nem történt irányába, de negatív vélemény 
igen. Még néhány ismerőse mondta neki, hogy hagyja az egészet, mert a végén meg fogják 
enni. Több mint 1.000 eFt-ot az önkormányzatra költött. Megköveti a testületet, még egyszer 
nem fogja előterjeszteni. A lakosság is látja, hogy hiábavaló lenne.

Dr.  Miljanovits  György képviselő  sajnálja,  hogy  Nyikos  képviselő  magára  vette  az 
elhangzottakat.  Szerinte  nyugodtan  elő  lehet  terjeszteni,  a  testület  majd  szavaz  róla.  A 
költségvetés stabilitása szempontjából,  és a lakosság felé ez egy gesztus,  hogy mi is  meg 
tudjuk húzni a nadrágszíjat, még ha a felső politika nem is.

Gál Balázs képviselő szerint Nyikos képviselő jó szándékait terítse ki, legyen önálló akarata, 
partner  lesz  benne,  ha  tud.  Nyílt  lapokkal  játszanak,  és  amit  megígértek,  teljesítsék.  A 
költségvetést ma el kell fogadni, lényegi dolgokról kell tárgyalni. 

Venczel Zita képviselő a határozati javaslatot jónak tartja. Egyet ért jegyző úr törvényességi 
észrevételével, minden képviselőnek joga van ott lenni a bizottsági üléseken. Mi lenne, ha 
minden bizottság improvizálna!?

Gebula Béla Ákos képviselő emlékezteti a jelenlévőket, hogy jegyző úr határozati javaslata 
úgy szólt, a Képviselő-testület döntsön, hogy jogszerű volt-e a bizottság ülése vagy sem.

Szörfi István jegyző pontosít: elfogadja-e a testület a törvényességi észrevételben foglaltakat 
vagy sem.

Gebula Béla Ákos képviselő szerint Nyikos István képviselő rendkívüli előterjesztéssel élt.

Nyikos  István képviselő  hangsúlyozza,  hogy  nem  kívánja  előterjeszteni  a  határozati 
javaslatot.

Gebula Béla Ákos képviselő rendkívüli indítvánnyal szeretne élni.

Szörfi István jegyző ismerteti határozati javaslatát, mely szerint a testület a Pü. Biz. 2009. 
január 19-i ülésével kapcsolatban tett törvényességi észrevételt elfogadja.

Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja a határozati  javaslatot,  kéri,  hogy aki azzal 
egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 7 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:
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Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
73/2009. (II. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a 
Pénzügyi Bizottság 2009. január 19-i ülésével kapcsolatban tett 
jegyzői törvényességi észrevételt nem fogadja el.

Gebula Béla Ákos képviselő rendkívüli előterjesztést kíván tenni, mely arra irányul, hogy a 
testület  a  2009.  évi  költségvetésben  a  tiszteletdíjakat  100%-kal  csökkentett  mértékben 
tervezze.

Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja a rendkívüli előterjesztés napirendre tűzését. 
Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltétellel szavazzon.

A  Képviselő-testület  6  igen  szavazattal,  ellenszavazat  nélkül,  3  tartózkodással  a  rendkívüli  
előterjesztés napirendre tűzését nem fogadta el.

Gebula Béla Ákos OKS elnök ismerteti határozati javaslatát, mely a Tinódi Lantos Sebestyén 
Református  Általános  Iskola  és  Alapfokú  Művészetoktatási  Intézmény  részére  200  eFt 
támogatás  biztosítására irányul.  Eredetileg a  Kossuth u.  22.  ingatlanbevétel  terhére  akart 
forrást javasolni, de hogy a kistérségi hozzájárulásból maradt 1.600 eFt, szerinte 300 eFt-ra is 
felemelhetné a testület a támogatást.

Szörfi  István jegyző  megállapítja,  hogy  a  javasolt  forrás  a  kistérségi  hozzájárulásból 
fennmaradó összeg.

Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja a 300 eFt biztosítására irányuló javaslatot, kéri, 
hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
74/2009. (II. 25.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tinódi 
Lantos  Sebestyén  Református  Általános  Iskola  és  Alapfokú 
Művészetoktatási  Intézmény  részére  300  eFt  támogatás 
biztosítását nem támogatja.

Tóth  Dezső polgármester  szavazásra  bocsátja  az  eredeti,  200  eFt  biztosítására  irányuló 
javaslatot. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
75/2009. (II. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  2009.  évi  költségvetésében  a  Tinódi  Lantos 
Sebestyén  Református  Általános  Iskola  és  Alapfokú 
Művészetoktatási  Intézmény  részére  200  eFt  támogatást 
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biztosít.  A fejlesztés  forrása  a  kistérségi  hozzájárulás  6,6%-os 
tényleges emelése és a 16,5%-os tervezett hozzájárulás-emelés 
közötti  különbözet,  melyet  a  Képviselő-testület  a 
költségvetésben szerepeltet.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Tóth Dezső polgármester ismertet a könyvtár vezetőjének levelét, mely szerint a könyvtár 
szervergépe tönkrement.

Dr. Lelkes Ákos alpolgármester elképesztőnek tartja az összeget.

Rideg  Lászlóné könyvtárvezető  elmondja,  hogy  szakemberek  állították  össze  az  ezzel 
kapcsolatos költségvetést. Amikor pályázaton nyerték a gépet, már akkor 450 e Ft volt az 
értéke. Azóta szinte minden alkatrésze cserére szorul.

Gebula  Béla  Ákos képviselő  nagyságrendileg  el  tudja  fogadni  az  összeget.  Forrásként 
javasolja ismét a különbözet összegét.

Závodni  Lászlóné ismerteti,  hogy a  Műv.  Ház  vezetőjének  van  egy  –  a  kabókai  épület 
kazáncseréjére irányuló kérelme, melyet a testület határozatával már támogatott. Ez 180 eFt 
betervezését teszi szükségessé. 

Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja a könyvtár szerverjavításra 230 eFt tervezését 
a  megmaradt  kistérségi  különbözet  terhére.  Kéri,  hogy aki  azzal  egyetért,  kézfeltartással 
szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
76/2009. (II. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy 2009. évi költségvetésében a Városi Könyvtár 
szerverének cseréjére  230 eFt-ot  tervez be,  melynek forrása  a 
kistérségi hozzájárulás 6,6%-os tényleges emelése és a 16,5%-os 
tervezett hozzájárulás-emelés közötti különbözet. 

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Tóth  Dezső polgármester  szavazásra  bocsátja  180  eFt  tervezését  a  kabókai  műv.  ház 
kazánjának cseréjére. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 

A Képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
77/2009. (II. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  2009.  évi  költségvetésében  a  Vas  Gereben 
Művelődési  Ház  és  Könyvtár  részére,  a  kabókapusztai 
művelődés  ház  kazánjának  cseréjére  180  eFt-ot  biztosít, 
melynek  forrása  a  kistérségi  hozzájárulás  6,6%-os  tényleges 
emelése  és  a  16,5%-os  tervezett  hozzájárulás-emelés  közötti 
különbözet.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Szörfi  István jegyző  elmondja,  hogy  a  különbözetből  maradt  még 500  eFt.  A  fejlesztési 
kiadásokat a 01/1084/2009. számú levél alapján 64.191,- eFt-ban javasolja megállapítani.

Gebula Béla Ákos képviselő nem látja a fejlesztések között a FADROMA cserét.

Závodni Lászlóné pü. vezető elmondja, hogy itt az intézményi fejlesztések nem szerepelnek, 
csak azok,  amelyekre  már kötelezettséget  vállalt  a  testület,  vagy döntött  róla,  hogy meg 
kívánja  valósítani.  Természetesen  joga  van  a  testületnek  bármit  beemelni  fejlesztési 
hitelforrással, vagy akár tartalékot képezhet. De ezeket a fejlesztéseket szerepeltetni kell.

Gebula Béla Ákos képviselő nem tudja, hogy a Szolg. Int. Külön saját költségvetésből meg 
tudja-e oldani, vagy beemeljük a kiemelt fejlesztési kiadások közé.

Viplak  Tibor EVSZI  vezető  nem tudja  megoldani  saját  költségvetésből,  kéri  beemelni  a 
kiemeltek  közé.  A  jelenlegi  FADROMA  olyan  állapotban  van,  mintha  elektronikus 
közigazgatást akarnának megoldani mechanikus írógéppel.

Gebula Béla Ákos képviselő köszöni a kiegészítést, maga is így gondolta. Javasolja 6.500 eFt-
tal a rakodógép cserét bevenni a fejlesztési kiadások közé.  E nélkül  hiába akarnak járdát 
készíteni, utakat kátyúzni, kerítéshez terepet rendezni.

Tóth  Dezső polgármester  szavazásra  bocsátja  a  multifunkcionális  munkagép 
költségvetésben  kiemelt  fejlesztésiként  való  tervezését  6.500  eFt-tal.  Kéri,  hogy  aki  azzal 
egyetért, kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
78/2009. (II. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  2009.  évi  költségvetésében  a  kiemelt 
fejlesztések között 6.500 eFt-tal szerepelteti a multifunkcionális 
munkagép cseréjét.

Határidő: azonnal illetve folyamatos

Felelős: Tóth Dezső polgármester
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Závodni Lászlóné pü. vezető - a fenti határozatok alapján módosítva az összeget – 71.101 
eFt-tal  javasolja  elfogadni  a  fejlesztéseket.  Ezzel  nem nyílik  meg a  lehetőség a  fejlesztési 
kiadások  költésére,  mert  vagy  bevétel  kell  hozzá,  vagy  testületi  döntés  a  fejlesztési 
hitelfelvételhez. 

Viplak Tibor EVSZI vezető elmondja, hogy az átfutási idő kb. egy hónap. Kéri, hogy hadd 
kezdjék el már márciusban az utak kátyúzását, ezért ne kelljen külön bizottság elé vinni és 
egy hónapot várni az útjavítással.

Gebula  Béla  Ákos képviselő  egyetért,  tavaly  felmérték  az  utak  állapotát,  azóta  is  sok 
kérelem  érkezik  a  problémák  azonnali  orvoslására.  Szerinte  halaszthatatlan  a  munkák 
megkezdése.

Závodni  Lászlóné pü.  vezető elmondja,  hogy kell  egy testületi  döntés,  hogy átmenetileg 
működési hitelből fedezik a forrást 5.000,- Ft-tal.

Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja a működési hitelkeret terhére történő 5.000 
eFt-os forrásbiztosítást. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
79/2009. (II. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy 2009. évi költségvetésében az utak kátyúzására 
5.000 eFt-ot biztosít,  melynek forrása átmenetileg a működési 
hitelkeret. 

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Tóth  Dezső polgármester  szünetet  kíván  tartani,  hogy  ez  idő  alatt  a  pénzügyi  vezető 
megállapíthassa a költségvetés főösszegeit.

Gebula  Béla  Ákos képviselő  javasolja  dönteni  arról,  hogy  a  testület  az  SzMSz-szel 
ellentétben 19.00 óra után is folytatja a tanácskozást.

Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja az ügyrendi javaslatot. Kéri, hogy aki az ülés 
19.00 óra utáni folytatásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal a napirendi pontok megvitatásával, a testületi ülés  
19.00 óra utáni továbbfolytatásával egyetért.

Az  ülés  rövid  szünet  után  18.50  órakor  változatlan  képviselői  létszámmal  folytatódik.  A  főösszegek  
megállapítása tovább folyik.

Tóth Dezső polgármester  javasolja  tovább folytatni  az  ülést  a  Pü.  Biz.  előterjesztéseivel, 
melyek ismertetésére felkéri Nyikos István bizottsági tagot. Majd azt követően javasolja zárt 
üléssel folytatni az ülést, és annak végeztével folytatni a nyílt ülést.
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5.1 2007. évi pénzmaradvány módosítása

Nyikos István bizottsági tag ismerteti a bizottság 2007. évi pénzmaradvánnyal kapcsolatos 
melléklet szerinti határozati javaslatát.

Tóth  Dezső polgármester  –  kérdés,  hozzászólás  nem lévén  –  szavazásra  bocsátja  annak 
elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
80/2009. (II. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a 2007. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról és 
felhasználásáról szóló 303/2008. (VIII.27.) számú határozatát az 
alábbiak szerint módosítja:

A  Polgármesteri  Hivatal  21.642  eFt  tárgyévi  helyesbített 
maradványából:

Enyingi Cigány Kisebbségi Önkormányzat maradványa:542 EFt
Előző évi túlfinanszírozása visszafizetése:        2.520 EFt
Előző évi tartalékok csökkentésére:      18.580 EFt 

kell elszámolni.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Dezső polgármester

5.2 Folyószámlahitel-szerződés meghosszabbítása

Nyikos István bizottsági tag ismerteti a bizottság folyószámlahitellel kapcsolatos melléklet 
szerinti határozati javaslatát.

Tóth  Dezső polgármester  –  kérdés,  hozzászólás  nem lévén  –  szavazásra  bocsátja  annak 
elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
81/2009. (II. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Magyar  Takarékszövetkezet  Bank  Zrt.-vel 
75.000.000,-  Ft  hitelösszeg erejéig megkötött  folyószámla hitel 
szerződést 2010. március 31. napi lejárattal meghosszabbítja.

A folyószámla hitel polgármesteri hatáskörben, működési célra 
vehető igénybe.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Dezső polgármester
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5.3 Fejlesztési hitel-szerződések módosítása

Nyikos István bizottsági tag ismerteti  a bizottság fejlesztési hitelszerződés módosításával 
kapcsolatos melléklet szerinti határozati javaslatát.

Szörfi István jegyző elmondja, hogy a bank nem fog szerződést módosítani. Közölték, hogy 
ennyivel emelik a kamatokat. Ugyanaz a monopolhelyzet áll fenn, mint a szemétszállítási díj 
esetében.  A  megadott  kamatok  a  határon  belül  mozognak.  Itt  is  ki  van  szolgáltatva  az 
önkormányzat.

Tóth  Dezső polgármester  javasolja  a  szerint  módosítani  a  határozati  javaslatot,  hogy  a 
testület tudomásul veszi a bank javaslatát. Szavazásra bocsátja a javaslat elfogadását, kéri, 
hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon,

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
82/2009. (II. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  az  OTP  Bank  Nyrt.  –  1206360011358, 
Ö/3600/2005/00947, és Ö/3600/2005/0093 azonosító számú - 
hitelszerződés  átárazására  vonatkozó  értesítését  tudomásul 
veszi.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: azonnal

5.4 A Bocsor István Gimnázium tetőfelújítás számlájának előfinanszírozása

Nyikos  István bizottsági  tag  ismerteti  a  bizottság  tetőfelújítás  költségeinek 
előfinanszírozására irányuló melléklet szerinti határozati javaslatát.

Szörfi István jegyző nem érti a bizottság döntését. Milyen kárra gondolnak, a kár fogalmát a 
Ptk. határozza meg. Szerinte felejtsék el, hogy a MÁK-ot beperelik. A pert sem nyernék meg, 
és mellette sok minden mást veszíthetnének.

Tóth  Dezső polgármester  szerint  a  testület  szorgalmazza,  hogy  mielőbb  folyósítsa  az 
összeget.

Dr. Miljanovits György képviselő szerint annyira megalázkodni sem kell.  Nem érti ezt a 
fiskális politikát, ha valaki nem fizeti be határidőre a vállalkozási adót, azonnal bírságolnak, 
viszont azonban nem működik a dolog. Szerinte valamilyen formában jelezni kell.

Szörfi István jegyző ismerteti,  hogy a MÁK-nál elnézték a dátumokat, s javasolták, hogy 
kérjünk egy hónap haladékot. Azonban a határidő lejárta előtt hat nappal a hivatal mindent 
megküldött, ennek ellenére a MÁK-ban nem találják, és természetesen a hibát sem ismerik el. 
Módosító javaslata az utolsó bekezdés elhagyására irányul.

Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja a módosító javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki 
azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
83/2009. (II. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy a gimnáziumi épület 11.038.848,-  Ft összegű 
tetőfelújítás számláját előfinanszírozza. 

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Dezső polgármester

5.5 Az önkormányzat Felelősségbiztosítása

Nyikos  István bizottsági  tag  ismerteti  a  bizottság  felelősségbiztosítás  változatlanul 
hagyására irányuló melléklet szerinti határozati javaslatát.

Gebula Béla Ákos képviselő javasolja levenni a napirendről, és visszautalni bizottság elé. 
Május 3-ig még bőven van idejük dönteni erről. A pénzügyi vezetővel szereztek be olyan 
ajánlatokat, melyek kedvezőbbek lehetnek.

Tóth  Dezső polgármester  –  kérdés,  hozzászólás  nem  lévén  –  szavazásra  bocsátja  a 
napirendről  levétel,  és  bizottság  elé  utalás  elfogadását.  Kéri,  hogy  aki  azzal  egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
84/2009. (II. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  2007.  05.  03-án  megkötött  általános 
felelősségbiztosítás fenntartására irányuló előterjesztést leveszi 
napirendjéről, és a beérkezett ajánlatok elbírálásának érdekében 
visszautalja azt a Pénzügyi Bizottságnak megvitatásra.
Felkéri  a  Pénzügyi  Bizottságot,  hogy  javaslatát  legkésőbb  a 
Képviselő-testült áprilisi ülésén terjessze elő.

Felelős: Buza Lajos Pénzügyi Bizottság elnök

Határidő: 2009. április 30.

Tóth Dezső polgármester a nyilvános ülést felfüggeszti. 

A nyilvános ülés – zárt ülést követően - 19.20 órakor változatlan képviselő létszámmal folytatódik.

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  a  költségvetési  rendelet  első  néhány  paragrafusát,  a 
kiadás 2009-ben 1.178.954 eFt, a bevétel 1.187.954 eFt. A működési hitelbevétel 85.419 eFt, a 
felhalmozási hitelbevétel 46.802 eFt. Szavazásra bocsátja a rendelet elfogadását, kéri, hogy 
aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
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A  Képviselő-testület  9  igen,  egyhangú  szavazattal  az  önkormányzat  2009.  évi  
költségvetéséről jelen  jegyzőkönyv  mellékletét  képező  12/2009.  (III.  02.) számú 
rendeletet alkotja.

Tóth  Dezső polgármester  megköszöni  a  munkát,  különösképpen  a  pénzügyi  csoport 
munkáját, hogy az ÁSZ ellenőrzés mellett a február végi rendes ülésen rendes költségvetést 
tudtak  elfogadni.  Köszöni  a  képviselők  megjelenését,  a  testület  tagjainak  türelmét,  és 
munkájukat,  amivel  hozzájárultak  a  költségvetés  elkészítéséhez.  Az  ülést  19.23  órakor 
bezárja.

Enying, 2009. március 9.

  Tóth Dezső   Szörfi István
polgármester        jegyző

Nyikos István Venczel Zita
     hitelesítő    hitelesítő
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