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Lakosság tájékoztatása a környezet állapotáról 

 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény az alábbiak 

szerint rendelkezik:  

46. § (1) A települési önkormányzat a környezet védelme érdekében  

e) elemzi, értékeli a környezet állapotát illetékességi területén, és arról szükség szerint, de 

legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot.  

51. § (3) A lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról a települési önkormányzat szükség 

szerint, de legalább évente tájékoztatja a lakosságot.  

A fenti jogszabályi kötelezettségnek eleget téve Enying Város Önkormányzata a 2016. év 

során befejezett, illetve folyamatban lévő pályázatokkal kapcsolatos, a környezet állapotával 

összefüggő tájékoztatást adja:  

 

 

1. Tanuszoda  

 

A tanuszoda Enyingen az 1474/58 hrsz.-ú, természetben Enying, Szabadság tér 16. szám alatt 

található ingatlan nyugati részén valósul meg.  

A tanuszoda 56x22 méter befoglaló méretű földszintes épület, mely magába foglal egy 6x10 

méteres tanmedencét és egy 15x25 méteres úszómedencét. A működéshez az önkormányzat 

tulajdonában lévő enyingi 1474/45 hrsz.-ú ingatlanon lévő 15 db parkoló biztosított, valamint 

az enyingi 1474/58 hrsz-ú ingatlan észak-nyugati részére terveztek 1 darab akadálymentesített 

és normál parkolót.  

A felépítményhez szükséges elektromos kapacitás 3 x 125 A, víz és csatorna kapacitás 45 

m
3
/nap, valamint a gáz kapacitás 210 kW-konténer+35,1 m

3
/h.  

A tanuszoda létesítéséhez a tervek beadásra kerültek a Fejér Megyei Kormányhivatal 

Székesfehérvári Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztályához. A tervek építési 

engedéllyel rendelkeznek.  

A beruházó MNSK az eredményes közbeszerzési eljárást követően a nyertes ajánlattevővel 

szerződést kötött a Tanuszoda kivitelezésére. 

A kivitelező részére 2016. november 15-én átadásra került a munkaterület.  

A kivitelezési munkák folyamatban vannak. 

 

 

2. Enyingi Család- és Gyerekjóléti Központ új székhelyének kialakítása 

 

Az Önkormányzat tulajdonában lévő enyingi 86/3 hrsz.-ú, természetben Enying-

Balatonbozsok, Gárdonyi utcában lévő üresen álló volt iskolaépület felújítása valósul meg. Az 

épület otthont fog adni az Enyingi Család – és Gyermekjóléti Központ részére.  

Beruházás célja, hogy az intézmény megfelelő minőségű és többfunkciós munkahely legyen, 

valamint a használati értéke növekedjen, az üzemeltetési költségek pedig csökkenjenek. 

A fő- és mellékbejáratok a nyugati oldalon maradnak, melyek közelében a tervek szerint 

szükséges biztosítani 12 db parkolóhelyet, melyből 1 db akadálymentes parkoló. Az érkező 

útja az ügyfél-váró előtérben kialakított recepcióba vezet, itt történik a forgalom elosztása. A 

hosszú közlekedő folyosó zárt érzetét enyhíti az ajtók üvegszerkezetű megosztása, belső 

bevilágító-ablak és a tetőről napcsővel levezetett természetes fényű megvilágítás. 

A homlokzatok korszerűsítése homlokzati hőszigeteléssel, nyílászárók cseréjével, a magastető 

cserépfedésének felújításával, padlástéri és a padozati hőszigeteléssel valósul meg. Az 

energetikai korszerűsítés érdekében, csatlakozási pontok kerülnek kiépítésre a napelem 

telepítéséhez, valamint napelem telepítése is megtörténik.  

A beruházáshoz szükséges tervek elkészültek és a közbeszerzési eljárás befejezését követően 

2017. évben megkezdődnek a kivitelezési munkálatok. 
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3. Enyingi Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása 

 

Az Önkormányzat tulajdonában lévő enyingi 483 hrsz.-ú, természetben Enying, Kossuth L. u. 

26. szám alatti Enyingi Polgármesteri Hivatal és az Enyingi Rendőrőrs energetikai felújítása 

valósul meg.  

A pályázat során lábazati-, homlokzati- és födémszigetelés valósul meg, valamint az 

energetikai előírásoknak megfelelő nyílászárók cseréje. Továbbá a jelenlegi kazán 

kondenzációs kazánra történő cseréje is megtörténik. A pályázat lehetőséget biztosít az 

Enyingi Polgármesteri Hivatal részben történő akadálymentesítésére is, mely az épület hátsó 

bejárata felől kerül kialakításra. 

A beruházás megvalósításához szükséges tervek elkészítése folyamatban van. A 

közbeszerzési eljárás lefolytatását követően várhatóan a 2017. évben megkezdődnek a 

kivitelezési munkálatok. 

 

 

4. Zöld város kialakítása 

 

A beruházás fő területe Enying központjában lévő Petőfi park zöld infrastruktúrájának teljes 

rekonstrukciója, a várost nyugat felől határoló Cinca patak völgyének rekreációs és kiskerti 

gazdálkodási célú feltárása az ökológiai folyosó felújítása. A projekt több apróbb elemet köt 

össze, mely részletes, tervezési szinten történő kidolgozása folyamatban van. Az 

engedélyezési tervdokumentáció várhatóan a 2018. évben készül el, ezt követően válik 

láthatóvá a lakosság részére, amikor megkezdődnek a kivitelezési munkálatok. 

 

 

5. Ipari parkok, iparterületek fejlesztése 

 

Enying Város közigazgatási területén önkormányzati tulajdonban lévő jelenleg szántó 

minősítésű enyingi 085 hrsz.-ú, természetben Kabókapuszta külterületi részén, valamint az 

enyingi 7701/1 hrsz.-ú, természetben Kabókpuszta, football pálya melletti ingatlanokon kerül 

kialakítása a pályázat során támogatásra került ipari terület.  

A beruházás indokoltsága a romló gazdasági és a térségtől és az országos átlagtól eltérő 

folyamat mentén romló társadalmi mutatók javítása, valamint a munkanélküliség csökkentése. 

A terület otthont adhat a szükséges hatósági engedélyek beszerzése mellett kis-, közép-, és 

nagyvállalatok számára. A beruházás során a kijelölt iparterület alapinfrastruktúrája, vagyis 

gáz, víz, csatorna, áram kiépítése történik meg.  

Az előkészítési munkálatok folyamatban vannak és várhatóan a 2018. évben készülnek el a 

szükséges tervek. 

 

 

6. Egyéb közfoglalkoztatási mintaprogram- egyéb belvízelvezetés 

 

A program keretein belül járdalapozás történt Enying, István király utcában 375 m-es 

szakaszon; Enying, Bocsor István utcában 170 m-es szakaszon és Kabókapuszta, Juhász 

Gyula utcában 316 m-es szakaszon. Enying, Kossuth L. utcában járda térkövezése valósult 

meg 435 m2 területen. 

Belvízelvezetés tárgyában Enying, Váci Mihály utcában 200 m-en árok lapozás; 

Balatonbozsok, Gárdonyi Géza utcában 700 m-en árok tisztítás; Balatonbozsok, Arany János 

utcában 80 m-en árok tisztítás és Enying, Dózsa György utcában 170 m-en árok tisztítás 

valósult meg. 
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7. Marosi utca ivóvíz hálózatának kiépítése 

 

Enying Város Önkormányzata 2016. május 25-i ülésén bízta meg a Sió-Hidro Kft.-t 10 darab 

ingatlan vízellátásnak vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentációjának elkészítésével, a 

vízjogi engedélyes terv szerinti kialakítás becsült költsége nettó 16-18 millió forint. 

A Képviselő-testület 257/2016. (V.25.) határozatával elfogadta a 2016-2030. évi Gördülő 

Fejleszti Terv felújítási, pótlási, valamint beruházási terve mellékletében lévő módosításokat, 

mely tartalmazza Enying, Marosi út vízellátását. Az ivóvízhálózat kiépítésének kivitelezőjéről 

2017. szeptember 27. napi ülésén dönt a képviselő-testület, melyet követően megkezdődhet a 

hálózat kiépítése. A beruházás megvalósításának várható időpontja 2018. év vége. 

 

 

8. Beadásra került pályázatok, melyek elbírálásra várnak: 

 

Azonosítószám Megnevezés 
 

VP-6.7.4.4-16 

Településképet meghatározó épületek 

külső rekonstrukciója, többfunkciós 

közösségi tér létrehozása, fejlesztése, 

korszerűsítése (Tornyos iskola) 

Enying-Balatonbozsokon 

található „Tornyos Iskola” 

elnevezésű épület felújítása  

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 

Külterületi helyi közutak fejlesztése, 

önkormányzati utak kezeléséhez, 

állapotjavításához, karbantartásához 

szükséges erő- és munkagépek beszerzése 

Az enyingi 0141 és 016 hrsz.-ú 

külterületi utak felújítása, 

valamint egy vontatott gréder és 

egy rézsűzúzó kerül beszerzésre. 

TOP-3.2.1-16-FE1 

Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése Önkormányzati épület 

energetikai fejlesztése Kabókapusztán 

Az enyingi 7722 hrsz.-ú, 

természetben Enying-

Kabókapuszta, Juhász Gy. u. 35. 

szám alatti Művelődési Ház 

energetikai felújítása valósul 

meg. 

 


