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01/565-15/2008.
JEGYZŐKÖNYV

a Képviselő-testület 2008. június 25-én tartott  nyílt üléséről

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

Jelen vannak: Tóth Dezső polgármester, dr. Lelkes Ákos alpolgármester
Bíró  Attila,  Botos  Sándor,  Buza  Lajos,  Gál  Balázs,  Gebula  Béla  Ákos,  dr. 
Miljánovits György, Mohai Istvánné, Nagy József Ödön, Nyikos István, dr. 
Óvári László, Venczel Zita képviselők
Szörfi  István jegyző, Mihályfi Gábor aljegyző, Závodni Lászlóné pénzügyi 
vezető
Kiss Andrea ESZI vezetőhelyettes, Rideg Lászlóné Könyvtár vezető, 
Vassné Zsemberi Katalin jegyzőkönyvvezető

Tóth Dezső polgármester köszönti a megjelent képviselőket, a meghívott vendégeket és a televízió 
nézőit. Külön köszönti Hajdú Zoltánt, Enying Város Díszpolgárát. Megállapítja, hogy a képviselők 
határozatképes számban, 13 fővel megjelentek, Szabó Attila képviselő nincs jelen az ülésen, majd 
az  ülést  15.00  órakor megnyitja.  A jegyzőkönyv vezetésére  felkéri  Vassné Zsemberi  Katalint,  a 
jegyzőkönyv hitelesítésére Botos Sándor és  Gál  Balázs képviselőket.  Jelzi,  hogy napirend előtti 
felszólalást szeretne tenni, illetve Gebula Béla Ákos képviselő is  jelezte ilyen irányú szándékát. 
Ismerteti a napirendet és jelzi,  hogy napirend módosító javaslata van, miszerint több képviselő 
kérésének megfelelően javasolja, hogy a zárt ülést a nyílt ülés előtt tartsák meg. Kéri, hogy aki a 
napirend módosító javaslatával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással a zárt ülés pontjait a nyílt  
ülés előtt tárgyalja. 

Tóth Dezső polgármester elmondja, hogy napirend módosító javaslata még, hogy a polgármester 
előterjesztései közé, 1.2-es pontként vegyék fel az I. kategóriába tartozó játékkaszinó alapítására és 
működtetésére vonatkozó előterjesztést. Kéri, hogy aki a napirend módosító javaslatával egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 13 igen egyhangú szavazattal az előterjesztést 1.2-es pontként felvette a napirendre.

Tóth Dezső polgármester kéri, hogy a polgármester előterjesztései közé, 1.3-as pontként vegyék fel 
a TÖOSZ számára nyújtandó nyilatkozat megtételére vonatkozó előterjesztést.  Kéri,  hogy aki a 
napirend módosító javaslatával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület  12  igen  szavazattal,  ellenszavazat  nélkül,  1  tartózkodással  az  előterjesztést  1.3-as  
pontként felvette a napirendre.

Tóth  Dezső polgármester  elmondja,  hogy  a  Pénzügyi  Bizottság  rendkívüli  ülésén  hozott  - 
„Közvilágítás  korszerűsítése  és  hiányok  pótlása”  tárgyú  HÖF  TEKI  pályázathoz  önrész 
biztosítására vonatkozó – előterjesztés véletlenül kimaradt a meghívóból, bár a kiküldött anyagban 
szerepel,  így kéri,  hogy a Pénzügyi Bizottság előterjesztései  közé,  5.8-as  pontként vegyék fel  a 
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napirendre. Kéri, hogy aki a napirend módosító javaslatával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 13 igen egyhangú szavazattal az előterjesztést 5.8-as pontként felvette a napirendre.

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

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással a napirendet elfogadta.

N a p i r e n d:

Zárt ülés:

1. Egészségügyi és Szociális Bizottság előterjesztése
1.1 ESZI vezetői álláspályázatok

Előadó: Dr. Miljanovits György
EüB elnöke

2. Jegyző előterjesztése
2.1 Zsemberi Imréné munkaügyi pere 

Előadó: Szörfi István
jegyző

Nyílt ülés:

1. Polgármester előterjesztései
1.1 Beszámoló a két ülés közötti időszakban történtekről 
1.2  I. kategóriába tartozó játékkaszinó alapítására és működtetésére vonatkozó 

APEH Szerencsejáték Felügyeleti Főosztály megkeresése
1.3 TÖOSZ  számára nyújtandó nyilatkozat tagdíj befizetéséről

Előadó: Tóth Dezső
polgármester

2. Jegyző előterjesztései
2.1 Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
2.2 Alapító okiratok módosítása
2.3 Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 2007. 

év
2.4 Szabóker Invest Kft. visszavásárlási jog törlése iránti kérelme

 Előadó: Szörfi István Mihályfi Gábor
 jegyző  aljegyző

3. Egészségügyi és Szociális Bizottság előterjesztései
3.1 Gyógytornász rendelése Enyingen

Előadó: dr. Miljánovits György
EüB elnöke
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4. Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előterjesztései
4.1 Hivatali  külső irattár és a Magyar Vöröskereszt Enyingi Kirendeltségének 

elhelyezése
4.2 Az Enying 1507/110 hrsz.-ú ingatlan tulajdonviszonyának rendezése
4.3 Balatonbozsoki járdaszakasz helyreállítása
4.4 Visszavásárlási jog törlése iránti kérelem
4.5 Madarász Viktor utca hátsó teleksor földgázellátása
4.6 Forgalomlassító középszigetek létesítése

KIEGÉSZÍTŐ ELŐTERJESZTÉS
Előadó: Tóth Dezső

polgármester
4.7 Bölcsődei főzőkonyha átalakításával kapcsolatos ÁNTSz egyeztetés
4.8 Multi Grade Kft. komposztáló telep létesítésére irányuló beruházás
4.9 OMSZ  Közép-dunántúli  Regionális  Mentőszervezet  autóbusz  váróhely 

létesítésére irányuló célkitűzése
4.10 Beépítési kötelezettség, elidegenítési és terhelési tilalom, visszavásárlási jog 

törlése  Enying 1693/1 hrsz.-ú ingatlan
4.11 Külterületi ingatlanra tett vételi ajánlat (Mikó Liane, Enying 0120/4 hrsz)

Előadó: Bíró Attila
TFB elnöke

5. Pénzügyi Bizottság előterjesztései 
5.1 2007. évi pénzmaradványról
5.2 Török B. Általános Iskola akadálymentesítése
5.3 Szolgáltató Intézmény közigazgatási bírsága
5.4 Madarász V. utcai hátsó teleksor földgázellátása
5.5 Kistérségi orvosi ügyelet
5.6 ESZI előirányzat átcsoportosítási kérelme
5.7 A személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális ellátások intézményi 

térítési díjairól szóló rendelet
5.8 „Közvilágítás  korszerűsítése  és  hiányok  pótlása”  tárgyú  HÖF  TEKI 

pályázathoz önrész biztosítására

Előadó: Buza Lajos
PüB elnöke

6. Oktatási, Kulturális és Sportbizottság előterjesztései 
6.1 Intézmény-összevonással kapcsolatos döntések
6.2 Közoktatási és közművelődési intézmények alapító okiratainak módosítása
6.3 Szirombontogató Óvoda csoportszámainak meghatározása
6.4 Enying város kitüntetéseinek adományozásáról szóló rendelet módosítása

Előadó: Gebula Béla Ákos
OKS elnöke

7. Tájékoztató a munkacsoport tevékenységéről

Előadó: Dr. Lelkes Ákos
alpolgármester
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Szabó István a Török Bálint Ált. Iskola igazgatóhelyettese 15.05 órakor megérkezik az ülésre.

Tóth Dezső polgármester napirend előtti felszólalása

Tóth  Dezső  polgármester  ismerteti  a  melléklet  szerinti  napirend  előtti  felszólalását,  melyben 
nyugdíjba  vonulása  alkalmából  köszönti  Hajdú  Zoltán  református  lelkészt,  a  Tinódi  Lantos 
Sebestyén  Általános  Iskola  Igazgatóját,  Enying  Város  Díszpolgárát,  majd  átadja  a  képviselő-
testület ajándékát.

Hajdú Zoltán Enying  Város  Díszpolgára  megköszöni  a  szíves  megemlékezést,  és  megköszöni 
mindenki számára a lehetőségeket, amelyek révén meg tudta valósítani a terveit. Megjegyzi, hogy 
eredményeket  egyedül  nem  tudott  volna  elérni,  mindig  voltak  személyek,  akik  támogatták  a 
munkáját.  Köszöni  azt  a  hozzáállást  és  barátságot,  amit  tapasztalt  nem  csak  a  református 
egyházközség  részéről,  hanem  a  mindenkori  képviselő-testület  részéről  is.  Jól  esik  számára  a 
megemlékezés.

Hajdú Zoltán Enying Város Díszpolgára 15.09 órakor elhagyja az üléstermet.

Gebula Béla Ákos képviselő napirend előtti felszólalása

Gebula Béla Ákos képviselő elmondja, hogy két témában kíván felszólalni. Egyrészről elmondja, 
hogy a Fejér Megyei  Közgyűlés Elnökétől,  Gombaszöginé dr.  Balogh Ibolyától  és Varga Gábor 
úrtól azt a tájékoztatást kapta, hogy az egészségügyi szakrendelő létrehozására irányuló pályázat, 
mind Enying, mind Sárbogárd vonatkozásában beadásra került, és minden esély meg van rá, hogy 
a pályázat nyerjen. Másik dolog,  ami kapcsán szólni kíván, az a szemétszállítási  díj.  Elmondja, 
hogy  minden  lakos  az  elmúlt  napokban  kézhez  kapta  a  Zöldfok  Zrt-től  a  fél  évre  szóló 
szemétszállítási díjat, melynek kapcsán sokan felháborodásukat fejezték ki, a díj nagysága miatt. A 
televízió nyilvánosságán keresztül tájékoztatja a lakosságot, hogy a szemétszállítási díjat nem a 
képviselő-testület emelte meg, hanem a Zöldfok Zrt. Ezenkívül megjegyzi, hogy a nap folyamán 
szemtanúja volt annak, hogy a kihelyezett kukák tetején lévő műanyag zsákokat a szemétszállító 
autó  nem  szállítja  el,  hanem  a  Zöldfok  Zrt.  munkatársai  azokat  az  utcára  visszadobják.  A 
szemétszállító autó sofőrjének tájékoztatása szerint a Zöldfok Zrt. ezt utasításba adta számukra. 
Kéri, hogy ennek a helyzetnek a rendezése érdekében tegyen lépéseket a polgármester a Zöldfok 
Zrt. felé, hogy az így is feszült helyzet ne mérgesedjen el a lakosság és a Zrt., illetve a képviselő-
testület között.

Tóth Dezső polgármester közli, hogy soron kívül időpontot fog kérni Nagy János úrtól, a Zöldfok 
Zrt.  igazgatójától,  hogy a  problémákat  megbeszéljék.  Megerősítésül  elmondja,  hogy valóban a 
szemétszállítási  díjat  nem  a  képviselő-testület  emelte  meg,  hanem  a  Zöldfok  Zrt.  és  a 
szemétszállítást  összefogó  konzorcium.  Megjegyzi,  hogy  véleménye  szerint  a  jövőben  még 
súlyosabb díjak várhatóak, mivel a szemét kezelése sok pénzbe kerül.

Szabó Attila képviselő 15.15 órakor megérkezik az ülésre, a képviselők létszáma 14 fő. 

Dr.  Óvári  László  képviselő  javasolja  Szörfi  István  jegyző  számára,  hogy  a  közterületen  való 
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szemetelés, illetve környezetszennyezés miatt indítson szabálysértési eljárást a Zöldfok Zrt. ellen. 

Tóth Dezső polgármester 15.16 órakor felfüggeszti a nyílt ülést, és zárt ülést rendel el.

15.16 órától 15.52 óráig zárt ülés, majd rövid szünet után 16.05 órától folytatódik a nyílt ülés. A képviselők létszáma  
14 fő.

Tóth  Dezső  polgármester  tájékoztatja  a  televíziónézőket  a  zárt  ülésen  hozott  döntésekről. 
Elmondja, hogy a képviselő-testület döntött az Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői 
álláshelyre kiírt pályázatról, és megállapította, hogy a beérkezett pályázatok nem feleltek meg a 
jogszabályban előírt feltételeknek, így a pályázati eljárás sikertelen. Döntött a testület az álláshely 
ismételt  meghirdetéséről,  illetve  megbízta  az  intézményvezető-helyettest,  hogy  az  intézmény 
vezetésével  kapcsolatos  feladatokat  továbbra  is  lássa  el.  Elmondja,  még,  hogy döntés  született 
abban is, hogy munkaügyi perben az önkormányzat nem kíván fellebbezni.  

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

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

Dr. Óvári László képviselő megkérdezi, hogy a 8-as főút nyomvonala meg van-e már konkrétan 
határozva, mert a város számára nem mindegy, hogy hol fog elhaladni az út? Megkérdezi, hogy a 
Tri-bal  Kft.,  amely  cég  megvette  a  Kiserdő  lakóparkot,  és  az  erdészet  által  kötelezve  volt 
erdőtelepítésre, végrehajtotta-e az erdőtelepítést? 

Tóth Dezső  polgármester elmondja, hogy tudomása szerint az erdőtelepítés megtörtént. A 8-as 
főúttal kapcsolatban elmondja, hogy az út nyomvonala már ki lett jelölve, amelynek során nem a 
székesfehérvári törekvések érvényesültek, így az út Enying és Lepsény között fog haladni. 

Nagy József Ödön képviselő megjegyzi, hogy az út nyomvonala már 4 évvel ezelőtt megjelent a 
Magyar Közlönyben.

1.2  I.  kategóriába  tartozó  játékkaszinó  alapítására  és  működtetésére  vonatkozó  APEH 
Szerencsejáték Felügyeleti Főosztály megkeresése

Tóth  Dezső  polgármester  ismerteti  az  előterjesztést.  Jelzi,  hogy  két  határozati  javaslat  közül 
választhat a képviselő-testület.

Nyikos István  képviselő felháborítónak találja, hogy ilyen megkeresésekkel kell foglalkoznia az 
önkormányzatoknak.

Gebula  Béla  Ákos képviselő  elmondja,  hogy  a  megkeresésben  nem  egyszerűen  játékgépek 
üzemeltetésről van szó, hanem I. kategóriába tartozó játékkaszinó létesítéséről. Véleménye szerint 
azzal, hogy hozzájárulnak a koncessziós pályázat kiírásához, az önkormányzatnak hátrányt nem 
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okoznak, és az esetleges megvalósulás is óriási lehetőséget jelentene a városnak. 

Tóth  Dezső  polgármester  ismerteti  az  I.  kategóriába  tartozó  játékkaszinó  meghatározását. 
Megjegyzi, hogy véleménye szerint ilyen jellegű játékkaszinó még nincs a megyében. Véleménye 
szerint a megkeresés egyfajta óvatosságot jelent a Pénzügyminiszter részéről, az önkormányzatok 
hozzájárulását kívánja megszerezni a pályázat kiírása előtt.

Nagy  József  Ödön képviselő  elmondja,  hogy  szerinte  a  Pénzügyminiszter  a  koncessziós 
pályázatot  csak  úgy  tudja  kiírni,  ha  a  kérdésben  az  önkormányzatok  részéről  egyetértés  van. 
Megjegyzi, hogy a játékkaszinó létesítésének lehetősége a turizmus számára kedvező lenne.

Tóth Dezső  polgármester – több hozzászólás nem lévén – ismerteti a „B” határozati javaslatot. 
Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 219/2008 (VI.
25.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy  egyetért  a  játékkaszinók  üzemeltetésére  vonatkozó  olyan 
tartalmú  koncessziós  pályázat  kiírásával,  amelynek  értelmében  az 
önkormányzat területén I. kategóriába sorolt játékkaszinó működhet.

Határidő: 2008. július 25.
Felelős: Tóth Dezső polgármester
 

1.3 TÖOSZ  számára nyújtandó nyilatkozat tagdíj befizetéséről

Tóth Dezső polgármester ismerteti az előterjesztést.

Dr. Óvári  László képviselő megjegyzi,  hogy értelmezése szerint  a hozzájárulás plusz költséget 
nem jelent az önkormányzat számára, hanem a TÖOSZ a tagdíj befizetésekből rendezi a projekt 
önrészének biztosítását.

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

A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 220/2008 (VI.
25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Települési 
Önkormányzatok  Országos  Szövetsége  tagjaként  a  2008.  évi  tagdíj 
figyelembevételével a 2009 és 2010-re esedékes rendes tagdíjat (a két 
évre) összesen, azaz 290.000,- Ft összeget a TÖOSZ EGT és Norvég 
Finanszírozási Mechanizmusok pályázati kiírása 4. kiemelt terület „A 
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helyi és regionális,  valamint központi hatóságok / önkormányzatok 
kompetenciájának és adminisztratív kapacitásának növelése beleértve 
információ-technológiai  eszközök  használatát”  című  célterületére, 
„Önkormányzati  kapacitás-építési  program  norvég  tapasztalatok 
alapján  2009-2010” című  projekt  költségvetésének  önrészéhez 
biztosítja.  A  fizetés  ütemezése  a  tagdíj-fizetéssel  azonos  módon 
történik.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester 

2. Jegyző előterjesztései
2.1 Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

Szörfi István jegyző felkéri Mihályfi Gábor aljegyzőt az előterjesztés ismertetésére.

Mihályfi  Gábor aljegyző ismerteti  az előterjesztést és a rendeletmódosító javaslatot.  Elmondja, 
hogy a rendelet módosítására jogszabályváltozás miatt van szükség, technikai jellegű a módosítás.

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

A Képviselő-testület 14 igen egyhangú szavazattal Enying Város Önkormányzatának Szer-
vezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2007. (III.30.) számú rendeletének módosítá-
sáról, jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan mellékletét képező 11/2008. (VII. 02.) számú rendele-
tet alkotja.

2.2 Alapító okiratok módosítása

Mihályfi Gábor aljegyző ismerteti az előterjesztést.

Tóth Dezső polgármester megkérdezi, hogy felolvassa-e egyesével a határozati javaslatokat?

Nagy  József  Ödön képviselő  javasolja,  hogy  ne  olvassák  fel  a  határozati  javaslatokat,  hiszen 
minden képviselő számára olvashatóak.

Tóth  Dezső  polgármester  kéri,  hogy  aki  Nagy  József  Ödön  képviselő  ügyrendi  javaslatával 
egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 14 igen egyhangú szavazattal az ügyrendi javaslatot elfogadta.

Tóth Dezső polgármester kéri, hogy aki a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására 
vonatkozó határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
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Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 221/2008 (VI.
25.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy  a  Polgármesteri  Hivatal  73/2002.  (IV.  24.)  számú határozattal 
elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

-  Az alapító okirat székhelye kiegészül  az alábbiakkal:  „törzsszáma:  
362830”,

 - Az alapító okiratban a telephelyek megjelölésénél a  „8130 Enying,  
Ady E. u. 2.” helyében a „8130 Enying, Szabadság tér 16/a.” kerül,

-  Az  alapító  okirat  szakágazati  besorolási  kódja  és  megnevezése, 
annak  változása  miatt,  az  alábbira  módosul:  „841105  Helyi  
önkormányzatok,  valamint  többcélú  kistérségi  társulások  igazgatási  
tevékenysége”,

- Önkormányzati  feladatként  ellátandó  alaptevékenységeinek 
felsorolása az alábbi szakfeladatokkal egészül ki: 

        „ 751164Települési  és  területi  kisebbségi  önkormányzatok  igazgatási  
tevékenysége

           751175 Országgyűlési  
képviselőválasztással  
kapcsolatos  feladatok  
végrehajtása 

           751186 Önkormányzati  
képviselőválasztással  
kapcsolatos  feladatok  
végrehajtása

           851297 Védőnői szolgálat

           851912 Anya-, gyermek- és csecsemővédelem”,
             
-  Az alapító  okirat  1.  számú mellékletében szereplő,  az intézmény 
alapfeladatainak ellátását szolgáló vagyon Polgármesteri Hivatalhoz 
tartozó  ingatlanok  felsorolását  tartalmazó  táblázat  3.  pontja  az 
alábbiak szerint módosul:

Polgármesteri Hivatalhoz 
tartozó ingatlanok

Sorszám Hrsz. Megjegyzés Cím Terül
et m2
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3. 1474/5
8

Önkormányzati tulajdon Enying,
Szabadság 
tér 16/a.

187

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az alapító okirat egységes 
szerkezetbe foglalására, valamint a módosítás Magyar Államkincstár 
Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága részére történő jelentésére.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tóth Dezső polgármester

Tóth  Dezső  polgármester  kéri,  hogy  aki  a  Városi  Bölcsőde  Alapító  Okiratának  módosítására 
vonatkozó határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 222/2008 (VI.
25.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a Városi Bölcsőde 16/2003. (I.29.) számú határozattal elfogadott 
alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

- Az alapító okirat 2. pontja az alábbiakkal egészül ki: „törzsszáma:  
640657”,

- Az  alapító  okirat  11.  pontja  az  alábbiakkal  egészül  ki:  „Fő  
tevékenysége, szakágazati besorolása: Bölcsődei ellátás: 889110”,

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az alapító okirat egységes 
szerkezetbe foglalására, valamint a módosítás Magyar Államkincstár 
Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága részére történő jelentésére.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tóth Dezső polgármester

Tóth Dezső polgármester kéri, hogy aki a Szolgáltató Intézmény Alapító Okiratának módosítására 
vonatkozó határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 223/2008 (VI.
25.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a Szolgáltató Intézmény 186/2003. (VIII. 27.) számú határozattal 
elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

-  Az alapító okirat 2.  pontja az alábbiakkal egészül ki:  „törzsszáma:  
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365578”,

-  Az  alapító  okirat  8.  pontja  az  alábbiakkal  egészül  ki: 
„Költségvetésének  végrehajtására  szolgáló  bankszámlaszám:  
115000962-11111018”,

-  Az  alapító  okirat  11.  pontja  az  alábbiakkal  egészül  ki:  „Fő  
tevékenysége,  szakágazati  besorolása:  841116  Önkormányzati,  valamint  
többcélú kistérségi társulási intézményeket ellátó, kisegítő szolgálatai”,

- Az alapító okirat 11. pontja az alábbi tevékenységekkel egészül ki: 
„851286 Fogorvosi ellátás
  853255 Szociális étkeztetés”,

- Az alapító okirat 11. pontjában felsorolt tevékenységi körök közül 
törlésre kerül a 
„452014 Mélyépítőipar: ezen a szakfeladaton az utak, vasutak, hidak, vízi  
építmények,  alagutak  és  föld  alatti  építmények  kivitelezésének  és  
fenntartásának  bevételeit  és  kiadásait  kell  tervezni  és  elszámolni” 
szakfeladat,

- Az alapító okirat 11. pontjában meghatározott 853333 szakfeladat-
számhoz  tartozó  megnevezés  az  alábbiak  szerint  módosul: 
„Munkanélküli ellátások”,
 
- Az alapító okirat 1. számú melléklete az alábbiakkal egészül ki:

„Hrsz.       Település Földterület    Megjegyzés
  537 Enying,  Ady E. u. 2.     1392 m2 önkormányzati tulajdon”

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az alapító okirat 
egységes  szerkezetbe  foglalására,  valamint  a  módosítás  Magyar 
Államkincstár  Közép-dunántúli  Regionális  Igazgatósága  részére 
történő jelentésére.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester

Tóth Dezső  polgármester  kéri,  hogy aki  az  Egyesített  Szociális  Intézmény Alapító  Okiratának 
módosítására vonatkozó határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 224/2008 (VI.
25.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 
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hogy az  Egyesített  Szociális  Intézmény  391/2005.  (XII.  19.)  számú 
határozattal elfogadott alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 

-  Az alapító  okirat  2.  pontja  kiegészül  az  alábbiakkal:  „törzsszáma:  
365578204”,

-  Az alapító okirat 8. pontja kiegészül az alábbiakkal: 
„Fő  tevékenysége,  szakágazati  besorolása:  881000  Idősek,  fogyatékosok  
szociális ellátása bentlakás nélkül”

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az alapító okirat egységes 
szerkezetbe foglalására, valamint a módosítás Magyar Államkincstár 
Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága részére történő jelentésére.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tóth Dezső polgármester

2.3 Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 2007. év

Szörfi István jegyző ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot.

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

A Képviselő-testület 14 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 225/2008 (VI.
25.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy  Enying  Város  Önkormányzatának  2007.  évi  gyermekjóléti  és 
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelését a jelen 
határozat  elválaszthatatlan  mellékletét  képező  formában  és 
tartalommal elfogadja.

Felkéri  Szörfi  István  jegyzőt,  hogy  az  értékelést  a  Szociális  és 
Gyámhivatalnak küldje meg.

Határidő: 2008. július 15.
Felelős: Szörfi István jegyző

2.4 Szabóker Invest Kft. visszavásárlási jog törlése iránti kérelme

Szörfi  István  jegyző  ismerteti  az  előterjesztést  és  javasolja,  hogy  a  képviselő-testület  az  „A” 
határozati javaslatot fogadja el.

Gebula Béla Ákos képviselő megkérdezi, hogy az utak rendbetételének feltétele szerepelt-e az 
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eredeti szerződésben, mert amennyiben nem, úgy nem túl jogszerű a feltétel kikötése?

Szörfi  István  jegyző  válaszul  elmondja,  hogy  szerepel  a  szerződésben  ez  a  feltétel,  csak 
mindezidáig húzódott a kivitelezés.

Tóth Dezső  polgármester – több hozzászólás nem lévén – ismerteti a „A” határozati javaslatot. 
Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 14 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 226/2008 (VI.
25.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy az ingatlan-nyilvántartásban az Enying 2754/26 hrsz-ú ingatlan 
tulajdoni  lapjára  Enying  Város  Önkormányzata  javára  bejegyzett 
visszavásárlási  jog  törléséhez  az  üzlet  környékének,  különösen  az 
utak rendbetétele után hozzájárul.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester 

3. Egészségügyi és Szociális Bizottság előterjesztései
3.1 Gyógytornász rendelése Enyingen

Tóth Dezső  polgármester felkéri dr. Miljánovits György képviselőt, az Egészségügyi és Szociális 
Bizottság elnökét, a bizottság előterjesztéseinek ismertetésére.

Dr. Miljánovits György képviselő ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot. Megjegyzi, 
hogy már korábban is felvetődött a gyógytornász rendelés létesítésének kérdése, de valamilyen 
oknál fogva megakadt a megvalósítás. Jelen javaslattal a képviselő-testület felkérné dr. Lelkes Ákos 
alpolgármestert,  hogy  vegye  fel  a  kapcsolatot  a  Szent  György  Kórház  vezetőségével,  a 
megvalósítás érdekében.

Dr.  Lelkes  Ákos alpolgármester  megköszöni  a  felkérést.  Megjegyzi,  hogy az  ügy kapcsán  dr. 
Patócs Tibor főorvos és dr. Ivády Ilona főorvos asszony is tettek már lépéseket, és reméli, hogy a 
gyógytornász rendelés megvalósítása sikeres lesz.

Buza  Lajos képviselő  javasolja,  hogy  a  „tegyen  lépéseket” kifejezés  helyett  a  „kezdeményezze” 
kifejezés szerepeljen.

Dr. Miljánovits György képviselő elfogadja a módosító javaslatot.

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

A Képviselő-testület 14 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 227/2008 (VI.
25.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy  felhatalmazza  dr.  Lelkes  Ákos  alpolgármestert,  hogy 
kezdeményezze a Fejér Megyei Szent György Kórház vezetőségénél, 
hogy  mielőbb  gyógytornász  rendelés  legyen  Enying  Város 
Rendelőintézetében.

Határidő: 2008. augusztus 31.
Felelős: dr. Lelkes Ákos alpolgármester

4. Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előterjesztései
4.1 Hivatali külső irattár és a Magyar Vöröskereszt Enyingi Kirendeltségének elhelyezése

Tóth Dezső polgármester felkéri Bíró Attila képviselőt, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság elnökét, a bizottság előterjesztéseinek ismertetésére.

Bíró Attila képviselő ismerteti az előterjesztést és az első határozati javaslatot.
Dr.  Óvári  László képviselő  elmondja,  hogy korábban a  Pénzügyi  Bizottság  is  tárgyalta  a  volt 
szülőotthon  épület  hasznosításának  kérdését.  Véleménye  szerint  addig,  amíg  nem  dönti  el  a 
képviselő-testület, hogy mit, hova szeretne költöztetni, addig nem kell az épület felújítására 5.5 
millió Ft-ot költeni, nem szükséges melegpadlós kialakítást és egyéb felújítást végezni az irattárnak 
és a Vöröskeresztnek. Szerinte a sárga iskola épületébe beköltözhet az irattár és a Vöröskereszt, 
amennyiben az orvosi rendelő nem valósul meg.

Gebula Béla Ákos képviselő elmondja, hogy a sárga iskola lebontásáról a képviselő-testület már 
döntést  hozott,  a  jelen  bizottsági  határozati  javaslat,  a  tavalyi  évben hozott  képviselő-testületi 
határozat  végrehajtásáról  szól.  Kéri,  hogy  a  képviselő-testület  ne  menjen  szembe  a  saját 
döntéseivel.

Nagy József Ödön képviselő elmondja, hogy az egészségügyi szakrendelő létesítésére irányuló 
pályázatot a Fejér Megyei Közgyűlés benyújtotta, és az engedélyes terveket jóváhagyták, így amíg 
a pályázat sorsa el nem dől, nem kellene a képviselő-testületnek a sárga iskolával foglalkoznia.

Závodni  Lászlóné pénzügyi  vezető  elmondja,  hogy  a  határozatban  megjelölt  ingatlan 
értékesítéséből  még nem folyt  be  a pénzösszeg,  így kéri,  hogy a képviselő-testület  a  határidőt 
későbbi időpontban állapítsa meg.

Nagy József Ödön képviselő szintén kéri, hogy a határidőt későbbi időpontban állapítsák meg, 
október 31-i időpontot javasol.

Gebula Béla Ákos képviselő javasolja, hogy határidőnek állapítsák meg: amíg az ingatlan nem 
kerül értékesítésre.

Szörfi  István jegyző  elmondja,  hogy az  ingatlan értékesítéséből  befolyó  összeg napokon belül 
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megérkezik  az  önkormányzathoz.  Megjegyzi,  hogy  ha  a  képviselő-testület  a  volt  szülőotthon 
felújításához ezt a pénzösszeget jelöli meg forrásnak, akkor addig úgyse tudják a munkálatokat 
elkezdeni, amíg a pénz meg nem érkezik. Egyetért az október 31. napi határidővel.

Dr.  Óvári  László képviselő  megjegyzi,  hogy  a  volt  Landy-házra  nincs  érdeklődő  vásárló, 
megkérdezi, hogy mi lesz a jövőben a ház sorsa? Sajnál 5,5 millió Ft-ot elkölteni a volt szülőotthon 
felújítására. Véleménye szerint, ha a Landy-házat nem tudja értékesíteni az önkormányzat, akkor a 
kistérségi irodát kellene átköltöztetni az épületbe. Elmondja, hogy a Szabadság tér 5. szám alatti 
ingatlannal is terveznie kell valamit a testületnek, szerinte akár az irattár is oda költözhet. 

Tóth Dezső polgármester elmondja, hogy az ingatlanok értékesítése folyamatos, de egyelőre nem 
jelentkezett vevő egyik ingatlanra sem.

Venczel  Zita képviselő  elmondja,  hogy  a  bizottsági  ülésen  ezeket  a  kérdéseket  alaposan 
körbejárták, és mindenkinek az a célja, hogy minden iroda a végleges helyére tudjon költözni.

Gebula Béla Ákos képviselő elmondja, hogy a bizottsági ülésen még az is meg lett tárgyalva, hogy 
hány iroda kerüljön kialakításra. A Landy-ház kapcsán megjegyzi, hogy szerinte az önkormányzat 
leginkább forgalomképes ingatlana, amelyet nem lenne célszerű lekötni azzal, hogy beköltöztetnek 
oda valamilyen irodát.

Dr.  Lelkes  Ákos alpolgármester  elmondja,  hogy  időben  haladnak  a  testületi  határozat 
végrehajtásával, a testületnek érvényes határozata van a szülőotthon átalakításával kapcsolatban. 
Egyetért a határozati javaslattal.

Szörfi István jegyző elmondja, hogy amely összeget most a képviselő-testület beruház a felújításra, 
azt majd a másik oldalon többszörösen vissza fogja kapni.

Buza  Lajos képviselő  elmondja,  hogy  többek  között  a  falugazdász,  az  állategészségügy,  és  a 
Katasztrófavédelmi iroda kerülne a volt szülőotthon épületébe, de ez idáig senki nem mérte azt fel, 
hogy  ezek  a  tevékenységek  elférnek-e  az  épületben.  Javasolja,  hogy  először  készüljön  ezzel 
kapcsolatos felmérés.

Szörfi István jegyző elmondja, hogy ezek a felmérések elkészültek, nem érti, hogy mit kellene még 
felmérni.

Tóth Dezső  polgármester – több hozzászólás, kérdés nem lévén – kéri, hogy aki azzal egyetért, 
hogy a határidőt 2008. október 31. napjára módosítsák, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 228/2008 (VI.
25.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy  a  volt  szülőotthon  használaton  kívüli  részeinek  felújítására 
vonatkozó  határozati  javaslatban  a  határidőt  2008.  október  31. 
napjában állapítja meg.
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Tóth Dezső polgármester kéri, hogy aki a módosított határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással 
szavazzon.

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 229/2008 (VI.
25.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a volt szülőotthon használaton kívüli részeinek felújításával iro-
da- és szociális helyiségeket kíván kialakítani. 
A beruházás bekerülési költsége Enying Város Szolgáltató Intézmé-
nye által készített költségvetés szerint bruttó 5.500.000,- Ft, mely fede-
zetéül az Enying 2278 hrsz-ú ingatlan értékesítéséből befolyt pénzösz-
szeg szolgál a zárolt fejlesztési kiadások ezen összegre vonatkozó fel-
szabadításával.

Felkéri Enying Város Szolgáltató Intézményét a helyiségek kialakítá-
sára.
Ezzel egyidejűleg a 38/2008. (I. 30.) számú határozatát hatályon kívül 
helyezi.

Határidő: 2008. október 31. napja
Felelős: Viplak Tibor EVSZI vezető

Bíró Attila képviselő ismerteti a második határozati javaslatot.

Tóth  Dezső  polgármester  kéri,  hogy  ebben  az  esetben  is  tolják  ki  a  határidőt,  mivel  a  nyári 
szabadságok idején, nem biztos, hogy tud időpontot egyeztetni a Közgyűlés Elnökével.

Buza Lajos képviselő javasolja, hogy az „értékesítésével” kifejezés helyett a határozatban a „további  
hasznosításával” kifejezés  szerepeljen,  hiszen  nem feltétlenül  értékesítésben  gondolkodik  csak  a 
képviselő-testület.

Nagy József Ödön képviselő jelzi, hogy először arról is kell a képviselő-testületnek döntenie, hogy 
a Nevelési Tanácsadót hova költözteti át. 

Tóth Dezső polgármester elmondja, hogy először a Nevelési Tanácsadó vezetőjével fog tárgyalni, 
hogy számukra megfelelő lenne-e a volt szülőotthon épületében kialakításra kerülő helyiség, utána 
fog tárgyalni a Megyei Közgyűlés Elnökével.  

Szörfi István jegyző javasolja az augusztus 31-i határidőt.

Tóth  Dezső  polgármester  –  több  hozzászólás,  kérdés  nem  lévén  –  kéri,  hogy aki  Buza  Lajos 
képviselő módosító javaslatával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 14 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 230/2008 (VI.
25.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy  az  Erzsébet  Ligeti  Általános  Iskolával  kapcsolatos  határozati 
javaslatban  az  „értékesítésével” kifejezés  helyett  a  „további  
hasznosításával” kifejezést szerepelteti.

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

A Képviselő-testület 14 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 231/2008 (VI.
25.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy  az  Erzsébet  Ligeti  Általános  Iskolával  kapcsolatos  határozati 
javaslatban a határidőt 2008. augusztus 31. napjában állapítja meg.

Tóth  Dezső  polgármester  kéri,  hogy  aki  a  teljes  módosított  határozati  javaslattal  egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 232/2008 (VI.
25.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy megbízza a polgármestert, hogy a volt Erzsébet ligeti Általános 
Iskola további hasznosításával kapcsolatban tárgyaljon a Fejér Megyei 
Közgyűlés elnökével.

Határidő: 2008. augusztus 31. napja
Felelős: Tóth Dezső polgármester

4.2 Az Enying 1507/110 hrsz.-ú ingatlan tulajdonviszonyának rendezése

Bíró Attila képviselő ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot.

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

A Képviselő-testület 14 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 233/2008 (VI.
25.) számú határozata:
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Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy az Enying 1507/110 hrsz-on nyilvántartott ingatlanon álló lakó-
ház és  gazdasági  épület  tulajdonviszonyának rendezése  érdekében 
felkéri a polgármestert egyeztető tárgyalás lefolytatására a Mezőszöv 
Zrt. vezérigazgatójával.

Határidő: 2008. július 31. napja
Felelős: Tóth Dezső polgármester

4.3 Balatonbozsoki járdaszakasz helyreállítása

Bíró Attila képviselő ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot.

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

A Képviselő-testület 14 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 234/2008 (VI.
25.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a volt bozsoki posta feletti járdaszakasz helyreállításával meg-
bízza Enying Város Szolgáltató Intézményét.

Határidő: 2008. augusztus 31. napja
Felelős: Viplak Tibor EVSZI vezetője

4.4 Visszavásárlási jog törlése iránti kérelem

Bíró Attila képviselő ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot.

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

A Képviselő-testület 14 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 235/2008 (VI.
25.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy Nagy István, 8130 Enying, István király u. 81. szám alatti lakos 
tulajdonát képező Enying 0108/4 hrsz-ú ingatlant terhelő, Enying Vá-
ros Önkormányzata javára 2005. december 31. napjáig terjedő időre 
bejegyzett visszavásárlási jog törléséhez hozzájárul.

Határidő: 2008. július 31. napja
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Felelős: Tóth Dezső polgármester

4.5 Madarász Viktor utca hátsó teleksor földgázellátása

Bíró Attila képviselő ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot.

Nagy József Ödön képviselő egyetért a határozati javaslattal, de kiegészítő javaslata az, hogy az 
utca nyomvonalán az árok kiépítését  is  valósítsák meg,  hogy a későbbiek során problémák ne 
származzanak belőle.

Gebula Béla Ákos képviselő egyetért a javaslattal, de ennek kapcsán megjegyzi, hogy már régóta 
próbál pályázni az önkormányzat 4 millió Ft önrésszel egy multifunkcionális árokásó gépre, eddig 
sikertelenül. Javasolja, hogy az összegért egy használt munkagépet vásároljanak, hiszen szükség 
van rá a városban.

Dr.  Óvári  László képviselő  nem  biztos  benne,  hogy  érdemes  ekkora  összeget  befektetni  a 
közművesítésbe,  hiszen  nem  biztos,  hogy  a  gázvezeték  kiépítésével  – az  aktuális  gázárak 
ismeretében – a fiatalok jobban megveszik a telkeket.  Szerinte,  aki  megveszi  majd a telket,  az 
közművesítse  magának.  Kételyei  vannak  a  tekintetében,  hogy  a  kiépítés  költsége  megtérül  az 
önkormányzat számára.

Nagy  József  Ödön  képviselő  elmondja,  hogy  a  gázbekötés  még  olcsóbb,  mint  a  4.500,-  Ft-os 
gázpalack  csere,  és  ma  már  mindenhol  elvárható  igény  a  gázvezeték  megléte.  Kéri,  hogy  a 
határozatban  szerepeljen  az  is,  hogy  a  gázközmű  kiépítése  előtt,  az  árok  kiépítése  is  legyen 
elvégezve.

Gebula Béla Ákos képviselő javasolja,  hogy Nagy József Ödön képviselő, és az árokásó gépre 
vonatkozó saját javaslatát a következő Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsági ülésen 
tárgyalják meg.

Nagy József Ödön  képviselő visszavonja  a  javaslatát,  a  következő bizottsági  ülésen tesz majd 
javaslatot az árok kiépítésére.
  
Tóth  Dezső  polgármester  –  több  hozzászólás,  kérdés  nem  lévén  –  kéri,  hogy  aki  az  eredeti 
határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 236/2008 (VI.
25.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a Madarász Viktor utcai hátsó teleksor utólagos földgázelosztó 
vezetékhálózata kiépítésének tervezésével és kivitelezésével megbíz-
za az E.ON DDGÁZ Zrt-t (7626 Pécs, Búza tér 8/a.  szám alatti szék-
helyű).
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A beruházás költsége bruttó 3.234.000,- Ft jelen határozat elválasztha-
tatlan mellékletét képező ajánlat szerint, mely fedezetét a költségveté-
si rendeletben a telkek közművesítése érdekében szerepeltetett céltar-
talék terhére biztosítja. Ezen előirányzat tekintetében a fejlesztési elő-
irányzat zárolását feloldja.

A beruházással érintett építési telkek tekintetében, azok vételárának 
megállapítása során a közműfejlesztés bekerülési költségét érvényesí-
teni kívánja. 

Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására. 

Határidő: 2008. július 15. napja
Felelős: Tóth Dezső polgármester

4.6 Forgalomlassító középszigetek létesítése (KIEGÉSZÍTŐ ELŐTERJESZTÉS)

Bíró Attila képviselő ismerteti az előterjesztést és a bizottság határozati javaslatát.

Gebula Béla Ákos képviselő véleménye szerint, amíg nem építik ki a csatornát a városban, addig 
fölöslegesnek tartja a pályázat benyújtását, jövőre is pályázhat az önkormányzat.

Dr. Óvári László képviselő jelzi, hogy gyalogos-átkelőhely és forgalomlassító szigetek létesítésére 
irányuló tervek Balatonbozsok vonatkozásában már korábban készültek, elő kell őket keresni.

Buza Lajos képviselő nem javasolja a határozat elfogadását. Elmondja, hogy uniós előírás alapján 
szabályozva  van,  hogy milyen  időpontra  kell  a  közutakat  –  közlekedésbiztonsági  szempontok 
alapján  –  helyreállítani.  Az I.  számú utak  a  KPM szervezésében kerülnek  helyreállításra,  meg 
kellene várnia az önkormányzatnak, míg megcsinálják.

Nyikos István képviselő egyetért azzal, hogy várjanak a pályázat benyújtásával. Megkérdezi, hogy 
mi a helyzet a digitális autó sebességmérő berendezés létesítésére benyújtott pályázattal?

Szörfi István jegyző elmondja, hogy emlékezete alapján augusztus 31. a határideje a pályázatnak.

Venczel Zita képviselő szerint a terveket el lehet készíttetni, hogy az utak felújításakor már a kész 
tervek birtokában lehessen elvégezni a helyreállítást.

Nagy  József  Ödön képviselő  egyetért  Buza  Lajos  képviselővel.  A  forgalomlassító  szigetek 
létesítésének hasznát nem látja.

Gebula Béla Ákos képviselő elmondja, hogy a csatorna pályázattal kapcsolatban is minden terv 
még változhat, így fölöslegesnek tarja a szigetek megtervezését.

Tóth Dezső  polgármester  –  több hozzászólás,  kérdés  nem lévén –  kéri,  hogy aki  a  határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 10 ellenszavazattal, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 237/2008 (VI.
25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  64.  számú 
főút  enyingi  átkelési  szakaszán  létesítendő  forgalomlassító 
középszigetek tárgyában pályázat benyújtására és tervezői ajánlatok 
bekérésére irányuló előterjesztést elutasítja.

 
4.7 Bölcsődei főzőkonyha átalakításával kapcsolatos ÁNTSz egyeztetés

Bíró Attila képviselő ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot.

Buza Lajos képviselő javasolja, hogy a határidőt 2010. december 31-re módosítsák.

Tóth Dezső  polgármester elmondja, hogy az ÁNTSZ-től dr. Almássy főorvossal beszélt, aki azt 
mondta, hogy 2009. december 31-ig az előírásoknak megfelelően át kell alakítani a főzőkonyhát.

Gebula  Béla  Ákos képviselő  szerint  ne  vonja  magára  a  képviselő-testület  a  szakhatóságok 
haragját, fogadják el a határozatot.

Buza Lajos képviselő elmondja, hogy ha 2009. tavaszán pályáznak a bölcsőde felújítására, akkor 
nem valószínű, hogy augusztus 31-ig a kivitelezést is el tudják végezni, ezért javasolja a későbbi 
időpontot,  például  2010.  augusztus  31.  napját.  Ha  csak  2009.  szeptemberében  döntenek  a 
pályázatról,  akkor a főzőkonyha felújítását az önkormányzatnak a saját határozata miatt el kell 
végeznie.

Dr. Óvári László képviselő egyetért a határozati javaslattal, mert véleménye szerint, ha nyernek a 
pályázaton, azt már úgy fogják értékelni, hogy a konyha felújítása el fog készülni.

Szörfi  István  jegyző  megjegyzi,  hogy  a  képviselő-testület  akkor  áll  a  polgármester  mellé,  ha 
elfogadja  a  határozati  javaslatot.  Egyébként  a  határozatot  bármikor  vissza  lehet  vonni,  illetve 
módosítani lehet. 

Tóth  Dezső  polgármester  –  több  hozzászólás,  kérdés  nem  lévén  –  kéri,  hogy aki  Buza  Lajos 
képviselő módosító javaslatával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 12 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 238/2008 (VI.
25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Városi 
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Bölcsőde  főzőkonyhájának  átalakítására  vonatkozó  határozati 
javaslatban a 2010. augusztus 31. napi határidőre irányuló módosító 
javaslatot elutasítja.

Tóth Dezső polgármester kéri, hogy aki az eredeti határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással 
szavazzon.

A Képviselő-testület 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 239/2008 (VI.
25.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a bölcsődei főzőkonyha ÁNTSZ előírásoknak megfelelő átalakí-
tását sikertelen pályázati részvétel esetén 2009. év végéig saját beru-
házásként megvalósítja.

Határidő: 2009. december 31. napja
Felelős: Tóth Dezső polgármester

4.8 Multi Grade Kft. komposztáló telep létesítésére irányuló beruházás

Bíró Attila képviselő ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot.

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

A Képviselő-testület 14 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 240/2008 (VI.
25.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a Multi Grade Kft. (6722 Szeged, Moszkvai krt.  8.  szám alatti 
székhelyű,  képviseli:  Jéga  Szabó  Ferenc  ügyvezető  igazgató)  nyílt 
rendszerű komposztáló telep Kossuth majorban való létesítésére irá-
nyuló célkitűzését a hatályos településrendezési terv e területre vo-
natkozó követelményeinek maradéktalan teljesülése esetén támogat-
ja.

Határidő: 2008. július 15. napja
Felelős: Tóth Dezső polgármester

4.9 OMSZ  Közép-dunántúli  Regionális  Mentőszervezet  autóbusz  váróhely  létesítésére 
irányuló célkitűzése

Bíró Attila képviselő ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot.
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Tóth Dezső polgármester – hozzászólás, kérdés nem lévén – kéri, hogy aki a határozati javaslattal 
egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 14 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 241/2008 (VI.
25.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy az  OMSZ  Közép-Dunántúli  Regionális  Mentőszervezet  (8200 
Veszprém, Almádi u. 36. szám alatti székhelyű) autóbusz váróhely lé-
tesítésére irányuló célkitűzését elviekben támogatja az alábbiak sze-
rint:

− az  új  megállóhely  létesítése  a  jelenlegi  autóbusz  váróhelyek 
tekintetében változást nem eredményezhet.

Ezzel egyidejűleg a 110/2008. (III. 26.) számú határozatát hatályon kí-
vül helyezi.

Határidő: 2008. július 15. napja
Felelős: Tóth Dezső polgármester

4.10 Beépítési  kötelezettség,  elidegenítési  és  terhelési  tilalom,  visszavásárlási  jog  törlése 
Enying 1693/1 hrsz.-ú ingatlan

Bíró Attila képviselő ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot.

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

A Képviselő-testület 14 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 242/2008 (VI.
25.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy Maczkó Tibor és Maczkó-Tóth Nikolett, 8130 Enying, Rákóczi u. 
4. szám alatti lakosok tulajdonát képező Enying 1693/1 hrsz-ú, a való-
ságban 8130 Enying, Madarász V. u. 17. szám alatti ingatlant terhelő 
66105/2005. 09. 27. határozatszámú, az adás-vételi szerződés aláírásá-
nak napjától számított 4 év időtartamra terjedő beépítési kötelezett-
ség, annak biztosítására az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett elide-
genítési és  terhelési tilalom, valamint visszavásárlási jog törléséhez 
hozzájárul.

Határidő: 2008. július 15. napja
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Felelős: Tóth Dezső polgármester

Szabó István a Török Bálint Ált. Iskola igazgatóhelyettese 17.10 órakor elhagyja az üléstermet.

4.11 Külterületi ingatlanra tett vételi ajánlat (Mikó Liane, Enying 0120/4 hrsz)

Bíró Attila képviselő ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot.

Nagy József Ödön képviselő elmondja,  hogy korábban döntött a képviselő-testület az ügyben, 
hogy a 2704 hrsz-ú ingatlanban tulajdonjogot kíván szerezni. Nem tudja pontosan, de amennyiben 
a  kérelmezőnek  az  említett  ingatlanban  van  tulajdoni  hányada,  jobb  lenne  az  önkormányzat 
számára, ha cserét bonyolítana le. 

Gebula Béla Ákos képviselő elmondja,  hogy december 31-ig  szerződés  van az  ingatlanra,  így 
ráérnek a következő bizottsági ülésen dönteni az értékesítésről.

Tóth  Dezső  polgármester  az  elhangzottak  értelmében  javasolja,  hogy  az  ügyet  vegyék  le  a 
napirendről. Kéri, hogy aki a javaslatával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 14 igen egyhangú szavazattal az előterjesztést levette a napirendről.

Bíró Attila képviselő a lakosság tájékoztatása érdekében ismerteti a bizottság saját hatáskörében 
hozott  határozatát,  melynek  alapján  a  balatonbozsoki  lakást  az  önkormányzat  az  Enyingi 
Rendőrőrs 4 új dolgozója számára adja bérbe.

Szabó István a Török Bálint Ált. Iskola igazgatóhelyettese 17.16 órakor visszaérkezik az ülésre.

Gebula Béla Ákos képviselő elmondja, hogy a lakosság részéről többen jelezték számára, hogy a 
Fehér hídtól kezdődően be van tiltva a halászat. Felvette a kapcsolatot az illetékes céggel, és azt a 
tájékoztatást kapta, hogy a jogszabály alapján, amennyiben a halak érdeke úgy kívánja, a Halászati 
Felügyelet eldöntheti azt, hogy milyen területnagyságra terjeszti ki a halászati tilalmat. 

Botos  Sándor képviselő  tájékoztatásul  elmondja,  hogy  a  Polgárőrség  vezetője  Orosz  Attila, 
egészségügyi  állapotára  való  tekintettel  lemondott  a  tisztségéről.  A  Polgárőrség  új  vezetőt 
választott Horváth József személyében.  

Nyikos István képviselő megkérdezi, hogy a balatonbozsoki lakást nem a Mentőszolgálat részére 
ígérték-e oda?

Tóth Dezső  polgármester válaszul elmondja, hogy nem a Mentőszolgálat részére,  hanem az új 
védőnő számára ígérték meg a lakást. Több hozzászólás nem lévén rövid szünetet rendel el.

17.18 órától szünet. A nyílt ülés 17.30 órától folytatódik, Nagy József Ödön és Mohai Istvánné képviselők nem érkeztek  
vissza az ülésre, a képviselők létszáma 12 fő. 
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5. Pénzügyi Bizottság előterjesztései 
5.1 2007. évi pénzmaradványról

Tóth Dezső polgármester felkéri Buza Lajos képviselőt, a Pénzügyi Bizottság elnökét, a bizottság 
előterjesztéseinek ismertetésére.

Buza Lajos képviselő ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot.

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

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 243/2008 (VI.
25.) számú határozata:

 A 2007. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról és felhasználásárról

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  2007.  évi 
pénzmaradványát az alábbiak szerint állapítja meg:

Polgármesteri 
Hivatal

Szolgáltató 
Intézmény

Önkormányzat

Tárgyévi 
helyesbített 
maradvány

21.642 eFt 1867 eFt 23.509 eFt

Túlfinanszírozás -4.678 eFt -4.678 eFt
Alulfinanszírozás 2.718 eFt 2.718 eFt
Módosított 
pénzamaradvány

19.682 eFt 1.867 eFt 21.549 eFt

2.

Figyelembe véve, hogy a tartalékok előző évi hiánya -25.398 E Ft, a 
tárgyévi maradvány felhasználását az alábbiak szerint szabályozza:

A  Polgármesteri  Hivatal  maradványából  4.678  E  Ft  az 
túlfinanszírozás fedezetére szolgál.

A  Polgármesteri  Hivatal  túlfinanszírozással  csökkentett,  az 
alulfinanszírozással növelt 19.682 E Ft módosított pénzmaradványát 
az előző évi tartalékok hiányának csökkentésére kell átvezetni.

A  Szolgáltató  Intézmény  1.867  E  Ft  pénzmaradványát  eredeti 
előirányzatként  tervezett  kiadásokra  kell  elszámolni  az 
intézményfinanszírozással szemben.
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Határidő: 2008. június 30.
Felelős: Tóth Dezső polgármester

5.2 Török B. Általános Iskola akadálymentesítése

Buza Lajos képviselő ismerteti az előterjesztést és az első határozati javaslatot.

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

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

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 244/2008 (VI.
25.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a Török Bálint Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
részére  akadálymentesítés  bruttó  anyagköltségéhez  101.000,-  Ft-ot 
biztosít a működési hitel terhére.

Határidő: 2008. augusztus 31.
Felelős: Tóth Dezső polgármester

Buza Lajos képviselő ismerteti a második határozati javaslatot.

Gebula Béla Ákos képviselő furcsának találja, hogy ilyen nagy költségvetési hiány mellett 66 eFt-
ot fagylaltozásra költ az iskola. Nem tartja jogosnak a kérelmet.

Buza Lajos képviselő elmondja, hogy a sportnapon került sor a fagylaltozásra, a 66e Ft-ot az iskola 
akkor költötte el. 

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

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

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 245/2008 (VI.
25.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy hozzájárul, hogy a Török Bálint Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti  Iskola  többlet  bevételeiből  az  iskola 
akadálymentesítésének  bruttó  anyagköltségéhez  150.000,-  Ft-ot, 
továbbá  tanulók részére fagylalt vásárlására 66 E Ft-ot felhasználjon.

Határidő: 2008. augusztus 31.



26

Felelős: Török Bálint Iskola intézményvezető

Gebula Béla Ákos képviselő elmondja, hogy korábban a sportnap költségvetését megtárgyalták és 
jóváhagyták,  és  akkor  azt  döntötték,  hogy  az  iskola  a  saját  bevétele  terhére  hozzájárul  a 
megrendezéshez. Nem érti, hogy akkor most miért kell újabb tételeket jóváhagyniuk?

Buza Lajos képviselő elmondja, hogy a Török Bálint Általános Iskola a saját többletbevétele terhére 
hozzájárult a sportnap rendezéséhez, de az csak egy része volt a költségeknek.

5.3 Szolgáltató Intézmény közigazgatási bírsága

Buza  Lajos képviselő  ismerteti  az  előterjesztést  és  a  határozati  javaslatot.  Elmondja,  hogy  a 
Közlekedési Felügyelet bírságolta meg a Szolgáltató Intézményt azért, mert hétvégeken, és azokon 
a napokon, amikor nem használták az autóbuszt, akkor is tachográfot kellett volna használniuk. 
Véleménye szerint jogi alapja nem lett volna a bírságnak, de a döntéssel szemben fellebbezni nincs 
értelme.

Venczel Zita képviselő megjegyzi, hogy a bírságot a Szolgáltató Intézmény már kifizette, e miatt is 
támogatniuk kell a határozati javaslatot.

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

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 246/2008 (VI.
25.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy  hozzájárul  ahhoz,  hogy  a  Szolgáltató  Intézmény  részére 
közigazgatási  bírságra  100.000,-  Ft-ot  fordítson  az  intézmény 
többletbevételeiből.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester

5.4 Madarász V. utcai hátsó teleksor földgázellátása

Buza  Lajos képviselő  elmondja,  hogy  a  bizottsági  előterjesztés  oka  fogyottá  vált,  mivel  a 
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előterjesztései között már döntött a képviselő-
testület a kérdésben. 

5.5 Kistérségi orvosi ügyelet

Buza Lajos képviselő ismerteti az előterjesztést és az első határozati javaslatot. Elmondja, hogy a 
jogszabályi  előírás  alapján  egy  ügyeletes  orvos  35e  főt  láthat  el.  Jelenleg  24  e  fő  a  kistérségi 
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ügyeletbe  tartozó  lakosok száma,  de  ebből  még  le  kell  számolni  Kisláng és  Mezőszentgyörgy 
lakosságát, illetve január 1. után Lepsény népességét is, így körülbelül 20 e fő marad az ügyelet 
számára, ezért javasolja a bizottság az egy ügyeletes orvos alkalmazását.

Szabó  Attila képviselő  nem  támogatja  a  javaslatot.  Elmondja,  hogy  bár  lehet,  hogy 
költségcsökkentést  eredményez  az  egy  orvossal  való  működtetése  az  ügyeletnek,  de  ebben az 
esetben nem csak erről van szó. Az ügyelet során jelenleg egy orvos mindig a városban marad, és a 
másik orvos megy ki a kistérségbe a helyszínre. Szerinte a döntés előtt először az orvosokat kellene 
megkérdezni,  hogy  elmondhassák,  hogy  milyen  feladatok  hárulnak  szakmailag  egy  ügyeletes 
orvosra.

Tóth  Dezső  polgármester  egyetért  Szabó  Attila  képviselővel  és  megjegyzi,  hogy  a  kistérségi 
polgármesterek is különböző módon vélekednek a kérdésről. Egyrészről a gazdaságosságot kell 
szem  előtt  tartani,  másrészről  az  egészséget.  Kérdése,  hogy  szabad-e  pénzkérdést  csinálni  az 
egészségből? A bizottsági javaslatot nem tudja támogatni, és név szerinti szavazást kér az ügyben.

Gebula Béla Ákos képviselő egyetért a Pénzügyi Bizottság gazdaságossági megfontolásaival, de 
véleménye szerint, ha már valami működik egy színvonalon, akkor abból nem kellene alábbadni. 
Úgy gondolja, hogy nem lehet pénzkérdést csinálni ebből a dologból.

Dr.  Miljánovits  György képviselő  megköszöni  a  higgadt  észrevételeket.  Elmondja,  hogy  az 
ügyelet esetében a biztonságról van szó, biztonságérzetet ad a lakosságnak és az esélyegyenlőséget 
teremti  meg a két  orvos alkalmazása.  Elmondja,  hogy az orvosi  ügyelet  Enyingen régebben is 
megoldott  volt,  de  az  ügyeleti  ellátás  kistérség  keretein  belül  való  működtetése  a  MEP által 
magasabb  finanszírozású.  Való  igaz,  hogy  a  távolságok  a  kistérségen  belül  megnövekedtek. 
Elmondja, hogy minden évben elkészíti a központi ügyelet beszámolóját, amely alapján egy hét 
alatt 54 hívás érkezett be, és 51 beteg jelent meg a rendelésen. Összességében sokat van távol a 
második orvos,  és sok olyan helyzet adódhatott volna,  amikor az enyingi betegnek várakoznia 
kellett  volna,  ha nincs  két  orvos.  A biztonság érzés miatt  fontos a két  orvos,  hiszen például  a 
Mentőszolgálatot is azért tartják fenn, mert biztonságot ad a lakosságnak, még ha egész nap ki sem 
kell a mentőnek vonulnia, ugyanez a helyzet a Tűzoltósággal. Véleménye szerint ahhoz, hogy az 
esélyegyenlőség  ne  romoljon,  semmiképp  nem  szabad  támogatni  az  egy  orvossal  való 
működtetését  az ügyeletnek. Az enyingi  lakosoknak fontos,  hogy helyben is  legyen egy orvos. 
Elmondja, hogy az első negyedévben 753 enyingi beteg kereste meg az ügyeletet, május hónapban 
356 beteg, vagyis elég jelentős a betegforgalom az ügyeleten. Jelenleg az ügyelet a lehetőségeinek 
határain belül, mindent megtesz a lakosok elégedettségéért.

Tóth  Dezső  polgármester  elmondja,  hogy  kiosztásra  került,  Csényi  Ildikó  kistérségi  szociális 
referens által  elkészített  kimutatás a központi  ügyelettel  kapcsolatban, melynek alapján Enying 
tekintetében 1 orvos esetén 4,3 millió Ft megtakarítás várható éves szinten. Pénzügyi szempontból 
egyetért a bizottság javaslatával, de jelen esetben nem tud párhuzamot vonni a gazdaságosság és 
az egészség között.

Buza Lajos képviselő jelzi, hogy azt is el kellene mondani, hogy az ügyeleten való megjelenések 
közül hány volt indokolt. Megjegyzi, hogy a városban háziorvosi ellátás délutánonként nincsen, 
ezért keresik fel sokan az ügyeletet. Elfogadja az elhangzott érveket, hogy két orvos maradjon az 
ügyeletben, de az a javaslata, hogy az az orvos, aki a központban ügyel, hívás esetén menjen ki a 
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helyszínre Enying körzetében. Emellett vannak olyan betegek, akik ügyelet szempontjából nem az 
enyingi ügyelethez tartoznak, mégis ide járnak át ügyeleti időben, javasolja, hogy tőlük kérjenek 
térítési díjat az ellátásért.

Dr. Óvári László képviselő elmondja, hogy részt vett a Kistérségi Társulási Tanács ülésén, ahol 9 
polgármester többsége döntött úgy, hogy egy orvos elegendő az ügyeletbe január 1-től. Az ülésen 
hangzott  el,  hogy  az  országban  90%-ban  1  orvos  látja  el  az  ügyeletet,  25-30  e  fő  lakosság 
tekintetében. Ha januártól Lepsény kiválik az ügyeletből, akkor 14 e lakos marad a térségben, amit 
egy  orvosnak  is  el  kell  tudnia  látni.  Elmondja  még,  hogy  készült  olyan  számítás  is,  amely 
kimutatta, hogy azok a települések, amelyek kiváltak a társulásból – és Polgárdihoz csatlakoztak, 
vagy akarnak csatlakozni – visszajönnének,  akkor ők is  jobban járnának anyagilag.  Véleménye 
szerint  nem  a  két  orvoshoz  kellene  ragaszkodni,  hanem  a  kiváló  településeket  kellene 
visszacsábítani az enyingi ügyeletbe.

Dr.  Miljánovits  György képviselő  elmondja,  hogy  a  rendelőben ügyelő  orvos  hajlandó lenne 
kimenni  városi  hívás  esetén,  de  jelenleg  csak  egy  autója  van  az  ügyeletnek,  így  ez  nem 
megoldható. Elmondja, hogy az ügyeletben gyógyszert nem lehet felírni, mivel ezt jogszabály tiltja, 
csak a háziorvos írhatja fel a gyógyszereket. Délutánonként is van háziorvosi rendelés, minden 
háziorvos  délután  16.00  óráig  mobiltelefonon  elérhető,  és  az  orvos  köteles  ellátni  a  betegét. 
Megjegyzi, hogy a sürgősségi ellátás mindenhol, mindenki számára ingyenes, térítési díj szedésére 
nincs lehetősége az önkormányzatnak, a vizitdíjat a kormány eltörölte. Megjegyzi, hogy ő is részt 
vett a Kistérségi Társulási Tanács ülésén, és ott az a javaslat hangzott el, hogy vizsgálják meg az 
ügyelet egy orvossal való működtetésének lehetőségét. Elmondja, hogy az orvosoknak nettó 700,- 
Ft  az  ügyeleti  óradíja.  A  Mentőszolgálat  mentésre  van  létrehozva,  csak  az  ügyeletes  orvos 
értesítésére megy ki a helyszínre, illetve közterületen történő feladat ellátására vonul ki azonnal. 
Elismeri,  hogy  indokolatlanul  sok  a  hívások  száma,  de  az  orvosoknak  nincs  visszautasítási 
lehetősége, minden esetet kötelesek ellátni. Megjegyzi, hogy az elmúlt két év során nem történt 
haláleset, orvosi hiba miatt.

Tóth Dezső polgármester elmondja, hogy van szabad gépkocsija a kistérségnek arra a célra, ha az 
ügyeletben lévő másik orvosnak is ki kellene mennie helyszínre.

Venczel  Zita képviselő  nem  ért  egyet  azzal  a  javaslattal,  hogy  a  rendelőben  ügyelő  orvos  is 
mozogjon.  Elmondja,  hogy  minden  családban,  vagy  az  ismeretségi  körben  van  ma már  autó, 
amivel a beteg személyt be lehet szállítani az ügyeletre. 

Gebula Béla Ákos képviselő ügyrendi javaslata, hogy a vitát zárják le, illetve, hogy név szerinti 
szavazás történjen.

Dr. Óvári László képviselő javasolja, hogy dr. Miljánovits György képviselő személyes érintettsége 
miatt ne szavazzon.

Tóth Dezső polgármester kéri, hogy aki az ügyrendi javaslattal egyetért, miszerint a vitát zárják le, 
kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a vitát lezárta. 
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Tóth Dezső  polgármester  kéri,  hogy aki  azzal  egyetért,  hogy név szerinti  szavazást  tartsanak, 
kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal a név szerinti szavazás mellett döntött.

Tóth Dezső  polgármester kéri,  hogy aki azzal egyetért, hogy dr. Miljánovits György képviselőt 
személyes érintettsége miatt zárják ki a szavazásból, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 9 ellenszavazattal, 1 tartózkodással úgy döntött, hogy nem zárja ki  
dr. Miljánovits György képviselőt a szavazásból.

Tóth Dezső  polgármester  ismételten ismerteti  a  kistérségi  ügyeletre  vonatkozó első  határozati 
javaslatot. Kéri a képviselőket, hogy nevük elhangzása után szavazzanak a határozati javaslatot 
illetően.

Tóth Dezső polgármester: nem.

Bíró Attila képviselő: nem.

Botos Sándor képviselő: nem.

Buza Lajos képviselő: igen.

Gál Balázs képviselő: nem.

Gebula Béla Ákos képviselő: nem.

Dr. Lelkes Ákos alpolgármester: nem.

Dr. Miljánovits György képviselő: nem.

Nyikos István képviselő: nem.

Dr. Óvári László képviselő: igen.

Szabó Attila képviselő: nem.

Venczel Zita képviselő: nem.

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

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 247/2008 (VI.
25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  Kistérségi 
orvosi ügyelet 1 fő orvossal történő működtetésére irányuló javaslatot 
elutasítja.
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Dr. Miljánovits György képviselő megköszöni a képviselő-testület támogatását.

Buza Lajos képviselő ismerteti a központi ügyeletre vonatkozó második határozati javaslatot.

Szörfi István jegyző elmondja, hogy ahogy azt dr. Miljánovits György képviselő is jelezte, nincs 
jogi lehetősége az önkormányzatnak arra, hogy térítési díjat szedjen, a térséghez nem tartozó, de 
az ügyeleten megjelenő betegektől.

Buza Lajos képviselő véleménye szerint a nem sürgősségi ellátásért kérhetnek térítési díjat.

Szörfi István jegyző elmondja, hogy erre szolgált a vizitdíj, de ezt a díjat a kormány hatályon kívül 
helyezte.

Dr. Lelkes Ákos alpolgármester megjegyzi, hogy az ügyeletben csak sürgősségi ellátás folyhat.

Dr. Óvári László képviselő véleménye szerint,  ha nem sürgősségi  ellátásért bejön az ügyeletre 
például egy mátyásdombi beteg, akkor jogosan kérhet az ellátásért az önkormányzat térítést.

Dr. Miljánovits György képviselő elmondja, hogy annak megítélése, hogy sürgős ellátást igényel-e 
a beteg, csak a vizsgálat után dönthető el.

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

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

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 248/2008 (VI.
25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  kistérségi 
orvosi  ügyeletben  részt  nem  vevő  települések  lakóinak,  nem 
sürgősségi  ellátásáért  a  belgyógyászati  vizsgálat  alapdíjának 
felszámítására,  és kizárólag  a  tagtelepülések  lakói  térítésmentes 
ellátásának biztosítására irányuló javaslatot elutasítja.

5.6 ESZI előirányzat átcsoportosítási kérelme

Buza Lajos képviselő ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot.

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

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

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 249/2008 (VI.
25.) számú határozata:
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Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy az Egyesített Szociális Intézmény részére 750 eFt felhalmozási 
kiadás átcsoportosítását engedélyezi dologi kiadás előirányzatra, kis 
értékű tárgyi eszközbeszerzésre.

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

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester

5.7 A  személyes  gondoskodás  keretében  nyújtott  szociális  ellátások  intézményi  térítési 
díjairól szóló rendelet

Buza  Lajos képviselő  elmondja,  hogy  a  Pénzügyi  Bizottságnak  nem  volt  alkalma  a  rendelet 
javaslatot  megismernie,  mivel  az az ülés  előtt  került  kiosztásra,  így a Pénzügyi  Bizottság nem 
javasolja a térítési díjról szóló rendelet elfogadását.  

Závodni Lászlóné pénzügyi vezető megjegyzi, hogy abban az esetben, ha a képviselő-testület most 
nem  fogadja  el  a  rendeletet,  akkor  még  egy  hónapot  fog  csúszni  az  új  szociális  intézmény 
beindítása.

Venczel  Zita képviselő  nem  érti,  hogy  akkor,  amikor  súlyos  anyagi  gondokkal  küszködik  az 
önkormányzat, és év eleje óta az új szociális intézmény beindításáról beszélnek, akkor miért kell 
még egy hónapot várni a rendelet elfogadásával.

Gebula Béla Ákos képviselő véleménye szerint abban az esetben ne indítsák be az intézményt, a 
megadott térítési díjakkal, ha a díjak nem fedezik a költségeket. Amennyiben a díjak fedezik a 
költségeket, akkor fogadják el a rendeletet.

Závodni  Lászlóné  pénzügyi  vezető  elmondja,  hogy  a  jogszabály  azt  írja  elő,  hogy  úgy  kell 
meghatározni a térítési díjakat, hogy a kiadást kell alapul venni, és ebből le kell vonni a normatív 
állami  támogatást.  Amit  eredményül  kapnak,  azt  el  kell  osztani  a  lakók  számával,  és  ez 
eredményezné az intézmény térítési  díjait.  A probléma a számításban az,  hogy addig,  amíg az 
intézmény nem indul el, nem tudnak normatívával számolni, csak tervezni tudnak.

Buza Lajos képviselő elmondja, hogy ha fontos a rendelet megszavazása, akkor nem a bizottsági 
ülés előtt 1 perccel kell kiosztani a javaslatot, mert így a tagoknak nincs lehetőségük számításokat 
végezni.

Gebula Béla Ákos képviselő javasolja,  hogy a kiadási oldalt  „vastagon” tervezzék túl.  Az első 
félévvel már ne foglalkozzanak, de a beindulását követően már ne termeljen az intézmény hiányt.

Tóth  Dezső  polgármester  megkérdezi,  hogy  a  javaslatban  szereplő  díjak  nullás  mérleget 
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eredményeznek-e?

Závodni Lászlóné pénzügyi vezető véleménye szerint a rendelet elfogadható, de a megnyugtatás 
végett javasolja, hogy a Pénzügyi Bizottság mégis inkább tárgyalja meg előbb a javaslatot.

Dr. Óvári László képviselő elmondja, hogy a bizottsági ülés előtt ő volt az, aki háborgott amiatt, 
hogy  az  anyag  az  ülés  előtt  1  perccel  került  kiosztásra,  véleménye  szerint  így  nem  lehet 
felelősségteljesen  dönteni  semmilyen  kérdésben.  Elmondja,  hogy másfél  évvel  ezelőtt  volt  egy 
javaslata,  hogy  nézzenek  utána  a  szociális  törvénynek  az  intézmény  kapcsán,  mert  meg  fog 
változni, de akkor ennek a változásnak nem jártak utána. A szociális törvény megváltozott, és az 
intézmény még mindig nem tudott beindulni, bár legutóbb a június 23-i indulás volt megadva. 
Javasolja,  hogy  ha  már  itt  tartanak  az  intézmény  beindításával,  akkor  állapítsanak  meg  egy 
ideiglenes  térítési  díjat,  mert  minél  tovább  halogatják  az  indulást,  annál  nagyobb  lesz  az 
önkormányzat ráfizetése.

Szörfi István jegyző elmondja, hogy ha jól emlékszik rá, akkor a tavalyi évben a hivatal tett egy 
javaslatot a térítési összegekről, de az előterjesztést akkor a képviselő-testület levette a napirendről. 

Dr. Óvári László képviselő úgy gondolja, hogy ha nem tudják pontosan kiszámolni, hogy mennyi 
legyen a térítési díj, akkor határozzanak meg egy megközelítő összeget, amelyet aztán akár egy 
hónap múlva módosíthatnak.

Gebula Béla Ákos képviselő javasolja, hogy számolják át az összegeket még egyszer, azzal nem ért 
egyet, hogy vadidegen emberek számára az önkormányzat hozzájárulást fizessen.

Buza Lajos képviselő javasolja, hogy jelenleg a képviselő-testület ne fogadja el a rendeletet, hanem 
előbb egy rendkívüli Pénzügyi Bizottsági ülésen megtárgyalják a javaslatot.

Dr. Lelkes Ákos alpolgármester elmondja, hogy az új szociális intézmény feltöltésére a képviselő-
testület már meghatározott egy határidőt, de az induláshoz szükség van a rendelet elfogadására. 
Jelzi, hogy véleménye szerint, ha nem indítják el az intézményt hamarosan, az eddig jelentkezők 
vissza fognak lépni.

Buza Lajos képviselő megkérdezi  Závodni Lászlóné pénzügyi vezetőt,  hogy körülbelül  milyen 
időpontra tudják előkészíteni az anyagot?

Závodni Lászlóné pénzügyi vezető elmondja, hogy az intézményvezető már kidolgozta a díjakat, 
a kérdés csak az, hogy a kiadási oldal elfogadható-e?

Szörfi István jegyző elmondja, hogy a holnapi nap folyamán kiküldik az anyagot, és a következő 
hét szerdáján megtarthatják a rendkívüli Pénzügyi Bizottsági ülést, majd azt követően a rendkívüli 
képviselő-testületi ülést.

Buza Lajos képviselő javasolja, hogy szerdán 14.00 órakor legyen a Pénzügyi Bizottsági ülés, és 
16.00 órakor a képviselő-testületi ülés.

Szörfi István jegyző elmondja, hogy a képviselő-testületi ülést korábban is megtarthatják, 15.00 
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órakor.

Gebula Béla Ákos képviselő javasolja, hogy az előterjesztést vegyék le most a napirendről.

Dr.  Lelkes  Ákos alpolgármester  kéri,  hogy  a  rendkívüli  képviselő-testületi  ülésen  mindenki 
jelenjen meg, hogy határozatképes legyen a testület.

Tóth Dezső  polgármester – több hozzászólás, kérdés nem lévén – kéri, hogy aki azzal egyetért, 
hogy az előterjesztést vegyék le a napirendről, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal,  ellenszavazat nélkül,  1 tartózkodással az előterjesztést levette a  
napirendről.

5.8 „Közvilágítás korszerűsítése és hiányok pótlása” tárgyú HÖF TEKI pályázathoz önrész 
biztosítására

Buza Lajos képviselő ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot.

Dr.  Óvári  László képviselő  megjegyzi,  hogy  a  rendkívüli  ülésre  azért  volt  szükség,  mert  a 
pályázatot aznap 16 óráig be kellett nyújtani, és a benyújtáshoz szükség volt arra a döntésre, hogy 
a megemelt önrészt az önkormányzat vállalja.

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

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

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 250/2008 (VI.
25.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a  „Közvilágítás  korszerűsítése  és  hiányok  pótlása”  2008.  évi 
HÖF  TEKI  pályázat  bekerülési  költségéből  2.081.774,-  Ft  járulékos 
költséget – amelyet a pályázat benyújtása során nem lehet figyelembe 
venni  –  az  önkormányzat  saját  költségvetéséből  fejlesztési 
hitelfelvétel terhére biztosítja.

A Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy a pályázati adatlapot ennek 
megfelelően  módosítva  küldje  meg  a  Közép-dunántúli  Regionális 
Fejlesztési Tanácsnak.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester 

 
Buza Lajos képviselő elmondja,  hogy a bizottság,  saját  hatáskörben hozott  határozata  alapján, 
elviekben támogatja a megrendezésre kerülő negyedik Családi Napot.
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6. Oktatási, Kulturális és Sportbizottság előterjesztései 
6.1 Intézmény-összevonással kapcsolatos döntések

Tóth  Dezső  polgármester  felkéri  Gebula  Béla  Ákos  képviselőt,  az  Oktatási-,  Kulturális  és 
Sportbizottság elnökét, a bizottság előterjesztéseinek ismertetésére.

Gebula Béla Ákos képviselő ismerteti  az előterjesztést és  Lászlóné Kovács Márta megbízására 
vonatkozó határozati javaslatot.

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

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

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 251/2008 (VI.
25.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a Bocsor István Gimnázium vezetésével 2008. július 2. napjától, 
az összevont közoktatási intézmény létrehozásáig megbízza Lászlóné 
Kovács Mártát.

A  képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  megbízással 
kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal (a munkáltatói intézkedésekkel kapcsolatban)
Felelős: Tóth Dezső polgármester

Gebula Béla Ákos képviselő ismerteti Szabó István megbízására vonatkozó határozati javaslatot.

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

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

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 252/2008 (VI.
25.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a  Török  Bálint  Általános  Iskola  vezetésével  2008.  július  2. 
napjától, az összevont közoktatási intézmény létrehozásáig megbízza 
Szabó Istvánt.

A  képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  megbízással 
kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal 
Felelős: Tóth Dezső polgármester



35

Gebula  Béla  Ákos képviselő  kéri,  hogy  először  az  új  intézmény  nevéről  döntsön  a  testület. 
Ismerteti  az  erre  vonatkozó  határozati  javaslatot.  Megjegyzi,  hogy  korábban  már  döntött  a 
képviselő-testület az elnevezésről, de a Bocsor István Gimnázium részéről érkezett egy új javaslat, 
amelyet a bizottság támogatott.

Dr.  Óvári  László képviselő  jó  ötletnek  tartja  az  új  nevet,  de  javasolja,  hogy  „Gimnázium  és 
Általános Iskola” szerepeljen az elnevezésben.

Gebula Béla Ákos képviselő elmondja, hogy a bizottsági ülésen ezt a kérdést már megvitatták, 
logikailag mind a két változat indokolható, de ő maga is dr. Óvári László képviselő által javasolt 
változatot támogatta az ülésen. Megjegyzi, hogy a névtől függetlenül az új intézmény központja a 
Kossuth u. 55. szám alatt lesz.

Dr. Lelkes Ákos  alpolgármester elmondja,  hogy a bizottsági ülésen fél  órán keresztül a névről 
vitatkoztak, kéri, hogy most a bizottság javaslatát fogadja el a testület.

Szörfi István  jegyző javasolja, hogy a határozatban szerepeljen az is, hogy az ezzel kapcsolatos 
korábbi döntését a képviselő-testület hatályon kívül helyezi.

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

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 253/2008 (VI.
25.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy  az  új  többcélú  közoktatási  intézmény  hivatalos  nevére 
vonatkozó  határozati  javaslatban  a  „Herceg  Batthyány  Fülöp 
Gimnázium és Általános Iskola” megnevezést szerepelteti.

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

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

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 254/2008 (VI.
25.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy  az  új  többcélú  közoktatási  intézmény  hivatalos  nevére 
vonatkozó határozati javaslatban szerepelteti azt,  hogy a képviselő-
testület  a  173/2008.  (IV.30.)  számú,  névválasztással  kapcsolatos 
korábbi döntését hatályon kívül helyezi.

Tóth  Dezső  polgármester  kéri,  hogy  aki  a  teljes,  módosított  határozati  javaslattal  egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 12 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 255/2008 (VI.
25.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a Bocsor István Gimnázium és a Török Bálint Általános Iskola 
összevonásával  létrehozott,  új  többcélú  közoktatási  intézménye 
hivatalos neve „Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános 
Iskola”.

A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  az  intézmény 
hivatalos elnevezését a megszüntető és az alapító okiratokra vezesse 
fel. 
Ezzel  egy  időben  a  173/2008.  (IV.30.)  számú  határozatát  hatályon 
kívül helyezi.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester

Gebula  Béla  Ákos képviselő  ismerteti  a  Bocsor  István  Gimnázium  megszüntető  okiratára 
vonatkozó határozati javaslatot.

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

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

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 256/2008 (VI.
25.) számú határozata:
1. Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy a  Bocsor  István  Gimnáziumot  2008.  július  31. 
napjával  a  határozat  elválaszthatatlan  mellékletét  képező 
megszüntető okirattal, jogutódlással megszünteti. 

2. A  jogutód  intézmény  a  Képviselő-testület  258/2008.  (VI.25.) 
számú határozatával létrehozott új intézmény, melynek neve „Herceg 
Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola”.

3. A  megszűnő  intézmény  közalkalmazotti  és  egyéb 
jogviszonyaiban foglalkoztatottak tekintetében a munkáltatói jogokat 
2008.  augusztus  1.  napjától  az  új  intézmény  megbízott  vezetője 
gyakorolja.

4. A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  Magyar 
Államkincstár  Fejér  Megyei  Területi  Igazgatósága,  valamint  a 
Közoktatási  Információs Rendszer felé  a  Bocsor István Gimnázium 
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megszüntetését jelentse.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester 

Gebula  Béla  Ákos képviselő  ismerteti  a  Török  Bálint  Általános  Iskola  megszüntető  okiratára 
vonatkozó határozati javaslatot.

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

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

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 257/2008 (VI.
25.) számú határozata:
1. Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Török  Bálint  Általános  Iskola  és  Alapfokú 
Művészetoktatási  Intézményt  2008.  július  31.  napjával  a  határozat 
elválaszthatatlan  mellékletét  képező  megszüntető  okirattal, 
jogutódlással megszünteti. 

2. A  jogutód  intézmény  a  Képviselő-testület  258/2008.  (VI.25.) 
számú határozatával létrehozott új intézmény, melynek neve „Herceg 
Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola”.

3. A  megszűnő  intézmény  közalkalmazotti  és  egyéb 
jogviszonyaiban foglalkoztatottak tekintetében a munkáltatói jogokat 
2008.  augusztus  1.  napjától  az  új  intézmény  megbízott  vezetője 
gyakorolja.

4. A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  Magyar 
Államkincstár  Fejér  Megyei  Területi  Igazgatósága,  valamint  a 
Közoktatási Információs Rendszer felé a Török Bálint Általános Iskola 
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény megszüntetését jelentse.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester

Gebula Béla  Ákos képviselő  ismerteti  az  új  intézmény alapító  okiratára  vonatkozó határozati 
javaslatot.

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

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

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 258/2008 (VI.
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25.) számú határozata:
1. Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a  helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés g) 
pontja  által  biztosított  hatáskörében  eljárva;  az  államháztartásról 
szóló  1992.  évi  XXXVIII.  törvény  88-90.  §-aiban,  valamint  a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) bekezdésében 
foglaltaknak  megfelelően  2008.  augusztus  1-i  hatállyal  Herceg 
Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola néven új intézményt 
hoz  létre,  melynek  alapító  okirata  a  határozat  elválaszthatatlan 
mellékletét képezi.
 
2. A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  Magyar 
Államkincstár  Fejér  Megyei  Területi  Igazgatósága,  valamint  a 
Közoktatási  Információs  Rendszer  felé  a  Herceg  Batthyány  Fülöp 
Gimnázium és Általános Iskola alapítását jelentse.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester

6.2 Közoktatási és közművelődési intézmények alapító okiratainak módosítása

Gebula Béla Ákos képviselő ismerteti az előterjesztést.

Szörfi  István jegyző  kéri,  hogy  az  alapító  okiratok  módosítására  vonatkozó  javaslatok 
intézményenként legyenek szavazásra bocsátva. 

Gebula  Béla  Ákos képviselő  ismerteti  a  Vas  Gereben  Művelődési  Ház  és  Könyvtár  alapító 
okiratára vonatkozó határozati javaslatot.

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

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

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 259/2008 (VI.
25.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár 137/1999. (VI. 30.) 
számú képviselő-testületi  határozattal elfogadott alapító okiratát az 
alábbiak szerint módosítja: 

•Az alapító okirat 2. pontja kiegészül a törzsszámmal: 640679.
•Az alapító okirat 9. pontja kiegészül a következővel: 

Fő tevékenysége, szakágazati besorolása: 
Máshova  nem  sorolt  egyéb  szórakoztatás,  szabadidős 
tevékenység: 932900
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A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az alapító okirat egységes 
szerkezetbe  foglalására  és  a  Magyar  Államkincstár  Fejér  Megyei 
Területi Igazgatósága felé a változás jelentésére. 

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester 

Gebula  Béla  Ákos képviselő  ismerteti  a  Szirombontogató  Óvoda  alapító  okiratára  vonatkozó 
határozati javaslatot.

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

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

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 260/2008 (VI.
25.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a Szirombontogató Óvoda 128/2003. (VI.25.) számú képviselő-
testületi  határozattal  elfogadott  alapító  okiratát  az  alábbiak  szerint 
módosítja: 

• Az alapító okirat 2. pontja kiegészül a törzsszámmal: 364670.
• Az alapító okirat 8. pontja kiegészül a következővel: 

Számlaszáma: 15364672-1-07
•Az alapító okirat 12. pontja kiegészül a következővel: 
 Fő tevékenysége, szakágazati besorolása: 

Óvodai nevelés: 851020
•Az alapító okirat 12. pontjában felsorolt  tevékenységi körök közül 
törlésre kerül a:
 552111 Munkahelyi vendéglátás TEÁOR 5551 szakfeladat
•Az alapító okirat 13. pontja kiegészül a következővel: 

Az első bekezdéshez: Egy főétkezést és két kisebb étkezést biztosító  
napközi-otthonos  ellátás,  mely  feladatát  Enying  Város  Szolgáltató  
Intézményén  keresztül  lát  el.  A  Gyvt.  és  a  Kvtv.  alapján  az  óvodai  
nevelésben  részesülő  gyermekek  részére  a  normatív  étkezési  térítési  
díjkedvezményt  és  az  ingyenes  étkeztetést  biztosítja  az  arra  jogosultak  
körében. 

Testi,  érzékszervi  és  középsúlyos  értelmi  fogyatékos,  autista,  halmozottan  
fogyatékos gyermekek, a beszéd- és az enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő  
funkciók  vagy  a  viselkedés  fejlődésének  organikus  okokra  visszavezethető  
tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési  igényű, valamint a  
megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza  
nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű  
gyermekek integrált nevelése.
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A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az alapító okirat egységes 
szerkezetbe  foglalására  és  a  Magyar  Államkincstár  Fejér  Megyei 
Területi Igazgatósága felé a változás jelentésére. 

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester 

Gebula Béla Ákos képviselő ismerteti a Török Bálint Általános Iskola alapító okiratára vonatkozó 
határozati javaslatot.

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

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

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 261/2008 (VI.
25.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy  a  Török  Bálint  Általános  Iskola  90/2002.  (IV.24.)  számú 
képviselő-testületi határozattal elfogadott alapító okiratát az alábbiak 
szerint módosítja: 

• Az alapító okirat 2. pontja kiegészül a törzsszámmal: 362841.
• Az alapító okirat 8. pontja kiegészül a következővel: 

Számlaszáma: 115362845-1-07
• Az alapító okirat 13. pontja kiegészül a következővel: 

 Fő tevékenysége, szakágazati besorolása: 
Alapfokú oktatás: 851020

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az alapító okirat egységes 
szerkezetbe  foglalására  és  a  Magyar  Államkincstár  Fejér  Megyei 
Területi Igazgatósága felé a változás jelentésére. 

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester 

Gebula Béla Ákos képviselő ismerteti a Bocsor István Gimnázium alapító okiratára vonatkozó 
határozati javaslatot.

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

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

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 262/2008 (VI.
25.) számú határozata:
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Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy  a  Bocsor  István  Gimnázium  185/2003.  (VIII.27.)  számú 
képviselő-testületi határozattal elfogadott alapító okiratát az alábbiak 
szerint módosítja: 

• Az alapító okirat 2. pontja kiegészül a törzsszámmal: 640691.
• Az alapító okirat 11. pontja kiegészül a következővel: 

Fő tevékenysége, szakágazati besorolása: 
Általános középfokú oktatás: 853100

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az alapító okirat egységes 
szerkezetbe  foglalására  és  a  Magyar  Államkincstár  Fejér  Megyei 
Területi Igazgatósága felé a változás jelentésére. 

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester 

6.3 Szirombontogató Óvoda csoportszámainak meghatározása

Gebula Béla Ákos képviselő ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot. Megjegyzi, hogy a 
csoportlétszám a törvényi szabályozásnak megfelelően került meghatározásra.

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

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

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 263/2008 (VI.
25.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a Szirombontogató Óvoda 2008/2009-es nevelési évre vonatkozó 
csoportszámát 10 csoportban állapítja meg.

6.4 Enying város kitüntetéseinek adományozásáról szóló rendelet módosítása

Gebula Béla Ákos képviselő ismerteti a rendeletmódosító javaslatot.

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

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül Enying Város  
Önkormányzatának,  Enying  város  kitüntetéseinek  adományozásáról  szóló  8/2000.  
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(III.07.)szóló számú rendeletének módosításáról, jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan mellékle-
tét képező 12/2008. (VII. 02.) számú rendeletet alkotja.

Gebula  Béla  Ákos képviselő  tájékoztatásul  elmondja,  hogy  az  elmúlt  szombaton  barátságos 
mérkőzést vívott az enyingi csapat a Grund FC-vel. A Grund FC-vel való kapcsolat a jövőben az 
utánpótlás nevelés szempontjából lesz előnyös. Elmondja még, hogy a bizottság az ülésén tárgyalt 
még a testvérvárosi kapcsolatokról.

Dr. Óvári László képviselő 18.42 órakor elhagyja az üléstermet, a képviselők létszáma 11 fő.

7. Tájékoztató a munkacsoport tevékenységéről

Tóth Dezső polgármester felkéri dr. Lelkes Ákos alpolgármestert a tájékoztató megtartására.

Dr. Óvári László képviselő 18.45 órakor visszaérkezik az ülésre, a képviselők létszáma 12 fő.

Dr. Lelkes Ákos alpolgármester elmondja, hogy a munkacsoport tevékenységéről 3 jegyzőkönyv 
készült,  amelyeket  minden  képviselő  a  testületi  anyagban  megkapott.  Megköszöni  Vassné 
Zsemberi  Katalin  jegyzőkönyvvezetőnek  a  közreműködését,  és  Závodni  Lászlóné  pénzügyi 
vezetőnek  a  munkáját,  amelyet  a  munkacsoport  számára  nyújtott.  Elmondja,  hogy  a 
munkacsoportot a képviselő-testület az áprilisi ülésén hozta létre, tagjainak a bizottságok elnökeit, 
és  az  ő  személyét  megjelölve.  A  munkacsoport  feladata  az  volt,  hogy  tegyen  javaslatot  az 
intézmények költségvetésének – kivéve az összevonásra kerülő két oktatási intézmény – 10-30%-os 
mértékű  csökkentésére.  A  munkacsoport  első  körben  az  intézményvezetőktől  kért  be 
meghatározott információkat, de sajnos a beérkezett anyagot nem tudták hasznosítani. Ezek után, 
felkérték  Závodni  Lsázlóné  pénzügyi  vezetőt,  hogy  az  intézményenként  megfogalmazott 
lehetőségeket dolgozza ki. A pénzügyi vezető alapos munkát végzett, jogszabályi hivatkozásokkal 
kiegészítve  a munkáját.  Az elkészült  anyag azonban rávilágított  arra,  hogy jelen pillanatban a 
képviselő-testület nem tud olyan intézkedéseket hozni, amelyek a 10-30%-os költségcsökkentést 
lehetővé teszik.

Venczel Zita képviselő elmondja, hogy áttanulmányozta a pénzügyi vezető munkáját,  és Szörfi 
István jegyző észrevételeit. Elmondja, hogy bár többször elhangzott Szörfi István jegyző által az, 
hogy az önkormányzatot nem vállalkozó szemlélettel kell irányítani, ennek ellenére úgy gondolja, 
hogy akkor, amikor egy feladat 5-7 millió Ft mínuszt jelent havonta az önkormányzatnak, akkor 
egy jól működő vállalkozás ezt a problémát megpróbálja megoldani, átcsoportosítást hajt végre, 
hogy a hiányt megszüntesse. Elismeri, hogy ez az önkormányzat esetében nehézkesebben megy 
végbe.  Véleménye  szerint  a  költségvetés  rendbetételéhez  szükséges  kezdő  lépéseket  az  előző 
képviselő-testületnek már meg kellett volna tennie, de jelen helyzetben is, ha minél tovább várnak, 
az önkormányzat hiánya annál nagyobb lesz. Javasolja, hogy újra tekintsék át a munkaköröket, 
létszámokat, illetve javasolja, hogy gondolja át a képviselő-testület a nagy ÁMK létrehozásának 
lehetőségét.  Úgy  gondolja,  hogy  akkor,  amikor  az  önkormányzatnál  nagy  jelentőségű 
megszorításokat kell véghezvinni, akkor véleménye szerint a képviselő-testület részéről is az lenne 
a tisztességes, ha a képviselői tiszteletdíjak csökkentéséről is elgondolkodnának.
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Dr.  Lelkes  Ákos alpolgármester  elmondja,  hogy  a  munkacsoport  megbeszélésein  sokféle 
elképzelés  felvetődött,  de  sok elképzelést  nem lehet  megvalósítani,  mert  a  képviselő-testület  a 
korábbi  döntéseinek  következtében  nem  tud  lépni.  Felvetődtek  a  Pénzügyi  Bizottságot,  és 
személyeket érintő kérdések is, de ezek a kérdések aztán nem lettek konkrétan áttárgyalva. 

Gebula Béla Ákos képviselő elmondja, hogy gyakorlatilag a munkacsoport nem jutott előrébb a 
megoldás irányába. Véleménye szerint a továbbiakban úgy kell készülniük a 2009-es évre, hogy ne 
év közben merüljenek fel a költségvetést érintő kérdések.

Tóth Dezső  polgármester több hozzászólás nem lévén megköszöni a részvételt,  és a nyílt ülést 
18.52 órakor bezárja.

Enying, 2008. július 3.

 Tóth Dezső Szörfi István
polgármester      jegyző 

Botos Sándor    Gál Balázs
   hitelesítő     hitelesítő
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