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Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2009. április 29-én

tartott  n y í l t  üléséről

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

Jelen vannak: Tóth Dezső polgármester,
Dr. Lelkes Ákos alpolgármester,
Botos Sándor, Buza Lajos, 
Dr. Miljanovits György, Mohai Istvánné, 
Nagy József Ödön, 
Venczel Zita képviselők

Szörfi István jegyző
Mihályfi Gábor aljegyző
Závodni Lászlóné pénzügyi vezető

Királyné Csernánszki Ilona bölcsőde vezető

Szemerei Szilvia jegyzőkönyvvezető

Jelezte távolmaradását: Gál Balázs, Gebula Béla Ákos,
Dr. Óvári László, Szabó Attila képviselők

Jelezte, hogy késik: Bíró Attila, Nyikos István képviselők

Tóth Dezső  polgármester az ülést 15.07 órakor megnyitja, megállapítja, hogy a képviselők 
határozatképes számban megjelentek, létszámuk 8 fő. Köszönti a megjelent képviselőket, a 
városi televízió nézőit. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Dr. Miljanovits György és Mohai 
Istvánné képviselőket, a jegyzőkönyv vezetésére Szemerei Szilviát. 

A felkért képviselők a hitelesítést vállalják.

Tóth  Dezső  polgármester  ismerteti  a  képviselőknek  megküldött  napirendet,  és 
módosításként javasolja a zárt  ülésen 1.3 napirendi pontként napirendre tűzni az Európa 
Parlamenti  választásokkal  kapcsolatban  szavazatszámláló  bizottsági  póttagok 
megválasztását. Egyéb módosító javaslat nem lévén, szavazásra bocsátja zárt ülésen az 1.3 
napirendi pont napirendre vételét. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen, egyhangú szavazattal a zárt ülés 1.3 napirendi pont napirendre vételét  
elfogadta.

Tóth  Dezső polgármester  szavazásra  bocsátja  a  fentiek  szerint  módosított  napirend 
elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen, egyhangú szavazattal a módosított napirendet elfogadta.



N a p i r e n d:

Nyílt ülés 15.00 órától

1.Polgármester előterjesztései
1.1 Beszámoló a két ülés között történtekről
1.2 2008. évi zárszámadási rendelet
1.2.1 Könyvvizsgálói jelentés
1.2.2 Éves ellenőrzési jelentés, éves összefoglaló jelentés
1.2.3 Beszámoló  a  Folyamatba  épített  előzetes  és  utólagos  vezetői 

ellenőrzés és a belső ellenőrzés működéséről
(Az eredeti előterjesztés és a Pü. Biz. döntése a bizottság anyagában, jegyzőkönyvében 
olvasható. 2-4 oldal)

1.3 Az  Állami  Számvevőszék  számvevői  jelentése  Enying  Város 
Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről

1.3.1 Intézkedési terv az Állami Számvevőszék 2009. évi ellenőrzéséhez
(Az eredeti előterjesztés és a Pü. Biz. döntése a bizottság anyagában, jegyzőkönyvében 
olvasható. 4-5 oldal)

1.4 Intézkedési  terv  2008.  évben  nyújtott  támogatások  elszámolásáról 
szóló belső ellenőrzési jelentéshez

1.4.1 Intézkedési terve elfogadása
1.4.2 Támogatási célok és megvalósítás helyének meghatározása

(Az eredeti előterjesztés és a Pü. Biz. döntése a bizottság anyagában, jegyzőkönyvében 
olvasható. 5-7 oldal)

1.5 Intézkedési  terv  az  ESZI  2007.,2008.  évi  normatíva  elszámolásáról 
szóló belső ellenőrzési jelentéshez
(Az eredeti előterjesztés és a Pü. Biz. döntése a bizottság anyagában,  jegyzőkönyvében 
olvasható. 7-8 oldal)

1.6 Tájékoztatás az EU-s önerőalapról

Előadó: Tóth Dezső
 polgármester

2.Jegyzői, Aljegyző előterjesztései
2.1A  helyi  hulladékkezelési  közszolgáltatás  rendjéről,  a  településtisztaság  egyes  
kérdéseiről  és  a  közszolgáltatás  díjának  megállapításáról szóló  6/2007.  (III.  01.) 
számú rendelet módosításáról
2.2A  vásárokról  és  piacokról szóló  22/1999.  (XI.  24.)  számú  helyi  rendelet 
módosításáról

 (Az eredeti előterjesztés és a TFB támogató döntése a bizottság anyagában olvasható.)
2.3Az  önkormányzat  tulajdonában  lévő  lakások  és  helyiségek  bérletéről  és  
elidegenítéséről szóló 25/2002. (XII. 12.) számú rendelet módosításáról
2.4Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

(Az OKS támogató döntése a bizottság anyagában olvasható.)

 Előadó: Szörfi István, Mihályfi Gábor
jegyző             aljegyző

3.Pénzügyi Bizottság előterjesztései 
3.1Siófok Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság kérelme
3.2Háromoldalú együttműködési megállapodás (KDRMK – EVÖ – Dr. Rácz 
Géza Bt.)
3.3Tájékoztatás saját hatáskörben hozott döntésekről
3.3.1Támogatási  kérelem  Fejér  Megyei  Mozgássérült  Egyesület  Enyingi 
Csoportja
3.3.2Városi Bölcsőde tájékoztatása
3.3.3Bizottsági határozat végrehajtása (adatkérés tanulmányi szerződésekről)
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Előadó: Buza Lajos
PüB elnöke

4.Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előterjesztései
4.1CBA-Szabóker Invest Kft. visszavásárlási jog törlésére irányuló kérelme
4.2Kérelem  elidegenítési,  terhelési  tilalom,  visszavásárlási  jog  törlésére 
(2754/67; 2754/68 hrsz)
4.3Szántó művelési ágú ingatlan értékesítése (0106/23 hrsz)
4.4Ingatlanvásárlás (1226 hrsz)
4.5Lakossági  kérelem  ingatlan  közművesítésének,  kapubejáró  létesítésének 
támogatására
4.6Lakossági kérelem közlekedési tükör elhelyezésére (Kertalja – Fő u.)
4.7Ajánlat önkormányzati digitális térképre (FM Földhivatal)
4.8Ingatlan  versenytárgyalás  útján  történő  értékesítése,  kikiáltási  ár 
meghatározása (Szabadság tér 10.)
4.9Ingatlan csereajánlat elfogadása (Enyingi Agrár Zrt.)
4.10Közvilágítási ajánlatok, tanácsadói ajánlatok elutasítása
4.10.1REND-SZER 2002 Bt.
4.10.2Réh János
4.10.3VILLANYÁRAM Energia Tanácsadó Bt.
4.10.4Magyar Áramszolgáltató Kft.
4.11Ingatlanvásárlás (2447/2, 2447/3 hrsz)
4.12EU Önerő Alap pályázat benyújtása – szennyvízelvezetés és kezelés
4.13Tájékoztatás saját hatáskörben hozott döntésekről
4.13.1Versenytárgyalás eredményének ismertetése
4.13.2TakarNet rendszer önkormányzati alkalmazása

Előadó: Bíró Attila
      TFB elnöke

5.Egészségügyi és Szociális Bizottság előterjesztései
5.1Orvosi ügyelet működtetésére pénzösszeg biztosítása
5.2Városi Bölcsőde beszámolója a 2008. évi tevékenységéről

Előadó: Dr. Miljanovits György
Eü. Biz. elnöke

Zárt ülés 

1.Jegyző előterjesztései
1.1A  Polgármesteri  Hivatal  köztisztviselőinek  törvényben  meghatározott 
fizetéseltérítéséről illetve jutalmazásáról – kiegészítés

 (Az eredeti előterjesztés és a Pü. Biz. döntése a bizottság anyagában, jegyzőkönyvében 
olvasható.)

1.2Aljegyzői illetményről
(Az eredeti előterjesztés és a Pü. Biz. döntése a bizottság anyagában, jegyzőkönyvében 
olvasható.)

1.3EP választások szavazatszámláló bizottsági póttagok megválasztása

 Előadó: Szörfi István
jegyző

1.Polgármester előterjesztései
1.1 Beszámoló a két ülés között történtekről
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Tóth Dezső polgármester  ismerteti  beszámolóját  a  két  ülés  között  történt  eseményekről, 
mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

1.2 2008. évi zárszámadási rendelet

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  a  2008.  évi  zárszámadási  rendelet  kiadási  és  bevételi 
főösszegét, elfogadásra javasolja a melléklet szerinti rendelettervezetet. Kérdés, hozzászólás 
nem lévén szavazásra bocsátja a rendelettervezet elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen, egyhangú szavazattal  a 2008. évi zárszámadásról jelen 
jegyzőkönyv mellékletét képező 17/2009. (V. 05.) számú rendeletet alkotja.

1.2.1 Könyvvizsgálói jelentés

Tóth Dezső polgármester ismerteti a független könyvvizsgáló jelentés elfogadására irányuló 
melléklet  szerinti  előterjesztést  és  határozati  javaslatot.  Kérdés,  hozzászólás  nem  lévén 
szavazásra  bocsátja  a  független  könyvvizsgálói  jelentés  elfogadását.  Kéri,  hogy aki  azzal 
egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
121/2009. (IV. 29.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy a  jelen határozat  melléklete  szerinti,  Enying 
Város  Önkormányzatának  2008.  évi  egyszerűsített  összevont 
éves  beszámolójának  könyvvizsgálatáról  szóló  független 
könyvvizsgálói jelentést elfogadja.

1.2.2 Éves ellenőrzési jelentés, éves összefoglaló jelentés

Tóth Dezső polgármester ismerteti  a 2008.  évi éves ellenőrzési jelentés,  valamint az éves 
összefoglaló  ellenőrzési  jelentés  elfogadására  irányuló  melléklet  szerinti  előterjesztést  és 
határozati  javaslatot.  Kérdés,  hozzászólás  nem  lévén  szavazásra  bocsátja  a  jelentések 
elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
122/2009. (IV. 29.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  határozat  mellékletét  képező  2008.  évre 
vonatkozó  éves  ellenőrzési  jelentést,  valamint  az  éves 
összefoglaló jelentést elfogadja.
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Felelős: Tóth Dezső polgármester
Szörfi István jegyző

Határidő: 2009. április 30.

1.2.3 Beszámoló a Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés és a belső 
ellenőrzés működéséről

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  a  folyamatba  épített  előzetes  és  utólagos  vezetői 
ellenőrzés  és  a  belső  ellenőrzés  működéséről  szóló  beszámoló  elfogadására  irányuló 
melléklet  szerinti  előterjesztést  és  határozati  javaslatot.  Kérdés,  hozzászólás  nem  lévén 
szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását. Kéri,  hogy aki azzal egyetért,  kézfeltartással 
szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
123/2009. (IV. 29.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a határozat mellékletét képező „A folyamatba 
épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső 
ellenőrzés 2008. évi működéséről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Tóth Dezső polgármester
Szörfi István jegyző

Határidő: 2009. április 30.

1.3 Az  Állami  Számvevőszék  számvevői  jelentése  Enying  Város  Önkormányzata 
gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  az  ÁSZ  beszámoló  elfogadására  irányuló  melléklet 
szerinti előterjesztését és határozati javaslatát. 

Závodni  Lászlóné pü.  vezető  kéri,  hogy  a  határozatba  a  beszámoló  kifejezés  helyett  a 
jelentés kifejezés kerüljön, mert az ÁSZ jelentést készít.

Tóth Dezső polgármester - egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén - szavazásra bocsátja az 
Állami Számvevőszék 2009.  évi ellenőrzéséről  készült  jelentés elfogadását.  Kéri,  hogy aki 
azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
124/2009. (IV. 29.) számú határozata:
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Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  határozat  mellékletét  képező,  az  Állami 
Számvevőszék „Enying  Város  Önkormányzata  gazdálkodási  
rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről” szóló jelentését elfogadja.

1.3.1 Intézkedési terv az Állami Számvevőszék 2009. évi ellenőrzéséhez

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  az  ÁSZ  jelentéshez  kapcsolódó  intézkedési  terv 
elfogadására  irányuló  melléklet  szerinti  előterjesztést,  és  határozati  javaslatot.  Kérdés, 
hozzászólás  nem  lévén  szavazásra  bocsátja  az  intézkedési  terv  elfogadására  irányuló 
határozati javaslatot. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
125/2009. (IV. 29.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a határozat mellékletét képező Enying Város 
Önkormányzata  gazdálkodási  rendszerének  2009.  évi 
ellenőrzéséről  készült  számvevői  jelentésben  foglalt 
javaslatokra készített Intézkedési tervet elfogadja.

Felelős: Tóth Dezső polgármester
Szörfi István jegyző

Határidő: Az Intézkedési tervben meghatározott határidők.

1.4 Intézkedési  terv  2008.  évben  nyújtott  támogatások  elszámolásáról  szóló  belső 
ellenőrzési jelentéshez

1.4.1 Intézkedési terve elfogadása

Tóth Dezső polgármester ismerteti a 2008. évben nyújtott támogatások elszámolásáról szóló 
belső  ellenőrzési  jelentéshez  kapcsolódó  intézkedési  terv  elfogadására  irányuló  melléklet 
szerinti  előterjesztést  és  határozati  javaslatot.  Kérdés,  hozzászólás  nem  lévén  szavazásra 
bocsátja  az  intézkedési  terv  elfogadását.  Kéri,  hogy  aki  azzal  egyetért,  kézfeltartással 
szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
126/2009. (IV. 29.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  Enying  Város  Önkormányzata  2008.  évben 
nyújtott  támogatások  elszámolásáról  szóló  belső  ellenőrzési 
jelentéshez jelen határozat melléklete szerinti intézkedési tervet 
elfogadja.

Határidő: azonnal
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Felelős: Tóth Dezső polgármester

1.4.2 Támogatási célok és megvalósítás helyének meghatározása

Tóth Dezső polgármester ismerteti a 2008. évben nyújtott támogatások elszámolásáról szóló 
belső  ellenőrzési  jelentéshez  kapcsolódó  támogatási  célok  és  a  megvalósítás  helyének 
meghatározására  irányuló melléklet  szerinti  előterjesztést  és  határozati  javaslatot.  Kérdés, 
hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja annak elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
127/2009. (IV. 29.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Pénzügyi  Bizottsága  úgy 
határozott,  hogy  az  Önkormányzat  2009.  évi  költségvetése 
terhére nyújtott támogatások tekintetében a támogatási célokat 
és a megvalósítás helyét az alábbiak szerint határozza meg:

Támogatás 
kedvezményezettje

Támogatás cél Megvalósítás 
helye

Enyingi Városi 
Sportegyesület

sporteszközök  vásárlása, 
útiköltség,  utaztatás,  bírói 
díjak  verseny-  és  nevezési 
díjak, sportorvosi költségek

Enying

Balatonbozsokért 
Alapítvány

Pünkösdi  Vígasságok 
megrendezése

Enying

Peresztegi Ferencné 
(Nótaest szervezője)

Nótaest megszervezése Enying

Tinódi Lantos 
Sebestyén 
Református Általános 
Iskola

Rendezvényeinek 
megtartása

Enying

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Dezső polgármester

1.5 Intézkedési  terv  az  ESZI  2007.,2008.  évi  normatíva  elszámolásáról  szóló  belső 
ellenőrzési jelentéshez

Tóth Dezső polgármester ismerteti az ESZI 2007. és 2008. évi normatíva elszámolásáról szóló 
belső  ellenőrzési  jelentéshez  kapcsolódó  intézkedési  terv  elfogadására  irányuló  melléklet 
szerinti  előterjesztést  és  határozati  javaslatot.  Kérdés,  hozzászólás  nem  lévén  szavazásra 
bocsátja  az  intézkedési  terv  elfogadását.  Kéri,  hogy  aki  azzal  egyetért,  kézfeltartással 
szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
128/2009. (IV. 29.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  az  Egyesített  Szociális  Intézmény  belső 
ellenőrzési jelentéséhez kapcsolódó, jelen határozat melléklete 
szerinti intézkedési tervet elfogadja.

1.6 Tájékoztatás az EU-s önerőalapról

Tóth Dezső polgármester tájékoztatásként küldte ki az ülés anyagával az EU Önerő Alappal 
kapcsolatos levelet. Azóta kiírásra került a pályázat, és egy későbbi napirendi pontnál élni is 
kíván vele az önkormányzat.

2. Jegyző, Aljegyző előterjesztései
2.1 A  helyi  hulladékkezelési  közszolgáltatás  rendjéről,  a  településtisztaság  egyes  

kérdéseiről  és  a  közszolgáltatás  díjának  megállapításáról szóló  6/2007.  (III.  01.) 
számú rendelet módosításáról

Szörfi István jegyző átadja a szót Mihályfi Gábor aljegyzőnek, aki az első három napirendi 
pontot ismerteti.

Mihályfi Gábor aljegyző ismerteti, hogy a Képviselő-testület korábbi döntését megküldték a 
Zöldfok  Zrt.  részére,  és  a  Zrt.  elfogadta  a  21,84%-os  emelést.  Ennek  megfelelően  került 
elkészítésre  a  rendeletmódosítás  tervezete.  Pontosításként  elmondja,  hogy  a  tervezett 
mellékletben szereplő 144,03 Ft-os összeg helyesen 144,04 Ft, a 264,06 Ft-os tétel pedig 264,07 
Ft.

Tóth  Dezső polgármester  szavazásra  bocsátja  a  hulladékgazdálkodásról  szóló  rendelet 
módosítását. Kéri, hogy aki a módosítás elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A  Képviselő-testület  7  igen  szavazattal,  1  ellenszavazattal,  tartózkodás  nélkül  a 
hulladékgazdálkodásról szóló 6/2007. (III. 01.) számú rendeletének módosításáról 
jelen jegyzőkönyv mellékletét képező rendelettervezetet nem fogadta el.

Szörfi  István jegyző  felhívja  rá  a  figyelmet,  hogy  e  döntés  következményeként  az 
önkormányzatnak kell fizetni a díjemelés különbözetét.

2.2 A  vásárokról  és  piacokról szóló  22/1999.  (XI.  24.)  számú  helyi  rendelet 
módosításáról

Mihályfi Gábor aljegyző ismerteti, hogy a rendeletmódosítás tervezetét a TFB megtárgyalta 
és elfogadásra javasolja azt.

Tóth  Dezső polgármester  szavazásra  bocsátja  a  várásokról  és  piacokról  szóló  rendelet 
módosítását. Kéri, hogy aki a módosítás elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.
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A  Képviselő-testület  7  igen  szavazattal,  1  ellenszavazattal,  tartózkodás  nélkül  a 
vásárokról  és  piacokról szóló 22/1999.  (XI.  24.)  számú  rendeletének 
módosításáról jelen jegyzőkönyv mellékletét képező rendelettervezetet nem fogadta el.

2.3 Az  önkormányzat  tulajdonában  lévő  lakások  és  helyiségek  bérletéről  és  
elidegenítéséről szóló 25/2002. (XII. 12.) számú rendelet módosításáról

Mihályfi  Gábor aljegyző  ismerteti,  hogy  a  TFB  2009.  április  21-én  adott  feladatot  a 
hivatalnak  a  rendeletmódosítás  tervezetének  elkészítésére,  melyet  a  melléklet  szerint 
elfogadásra javasol.

Nagy József  Ödön képviselő  kérdezi,  hogy az  1.  számú melléklet  5.  pontjában szereplő 
ingatlan miért nem a forgalomképes ingatlanokat tartalmazó 2. számú mellékletben szerepel. 
Véleménye  szerint  semmi  nem  indokolja  az  ingatlan  forgalomképtelen  vagyonban  való 
szerepeltetését, semmilyen önkormányzati érdek nem kötődik hozzá. Javasolja módosítani a 
mellékleteket.

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

A Képviselő-testület 8 igen, egyhangú szavazattal a módosítást elfogadta.

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

A Képviselő-testület  8 igen, egyhangú szavazattal  az önkormányzat tulajdonában 
lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 25/2002. (XII. 12.)  
számú rendeletének módosításáról jelen jegyzőkönyv mellékletét képező 18/2009. (V.  
05.) számú rendeletet alkotja.

2.4 Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Szörfi István jegyző elmondja, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően, ahogy minden 
évben elkészítették  a  gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  feladatok ellátásáról  szóló  átfogó 
értékelést, melyet a képviselők olvashattak az ülés anyagában. Kéri az értékelés elfogadását.

Tóth Dezső polgármester - kérdés, hozzászólás nem lévén - szavazásra bocsátja az átfogó 
értékelés elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
129/2009. (IV. 29.) számú határozata:
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Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  Enying  Város  Önkormányzatának  2008.  évi 
gyermekjóléti  és  gyermekvédelmi  feladatok  ellátásról  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: 2009. május 31.
Felelős: Szörfi István jegyző 

3. Pénzügyi Bizottság előterjesztései
3.1 Siófok Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság kérelme

Buza  Lajos Pü.  Biz.  elnök  elmondja,  hogy  Siófok  Város  Hivatásos  Önkormányzati 
Tűzoltósága  megkereste  az  önkormányzatot,  hogy  3  m3-es  városi  vízszállító  kocsi 
vásárlásához  6-7  millió  Ft  támogatást  nyújtson.  Ismerteti  a  bizottság  Tűzoltóság 
megkeresésére irányuló melléklet szerinti, 70/2009. (IV. 21.) számú határozati javaslatát.

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

A Képviselő-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
130/2009. (IV. 29.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy levélben  megkeresi  Siófok  Város  Hivatásos 
Önkormányzati Tűzoltóságát (8600 Siófok, Somlay Artúr u. 3.), 
abból  a  célból,  hogy  megkérje,  Enying  Város  lakosságának 
száma  milyen  arányt  képvisel  a  Tűzoltóság  szolgálati 
területéhez viszonyítva.

A Képviselő-testület a fenti adat ismeretében dönt majd Siófok 
Város  Önkormányzatának  vízszállító  gépjármű  beszerzésére 
irányuló pályázat támogatásának nagyságáról, és a támogatási 
összeg forrásáról.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: azonnal

3.2 Háromoldalú együttműködési megállapodás (KDRMK – EVÖ – Dr. Rácz Géza Bt.)

Buza Lajos Pü. Biz. elnök ismerteti a bizottság háromoldalú együttműködési megállapodás 
elfogadására irányuló határozati javaslatát, mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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Tóth Dezső polgármester - kérdés, hozzászólás nem lévén - szavazásra bocsátja a határozati 
javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki annak elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon,

A Képviselő-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
131/2009. (IV. 29.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  elfogadja  a  Közép-dunántúli  Regionális 
Munkaügyi Központ, Enying Város Önkormányzata, valamint 
a foglalkozás-egészségügyi alapellátást biztosító szolgáltató Dr. 
Rácz  Géza  Bt.  között  létrejövő  –  az  önkormányzat  által 
szervezett  közcélú  munkavégzés  keretében  alkalmazott 
munkavállalók  munkaköri  alkalmassági  vizsgálataihoz 
kapcsolódó  –  háromoldalú  Együttműködési  Megállapodást, 
jelen határozat  elválaszthatatlan mellékletét  képező formában 
és tartalommal.

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős: Tóth Dezső polgármester
Viplak Tibor EVSZI vezető

Határidő: azonnal

3.3 Tájékoztatás saját hatáskörben hozott döntésekről
3.3.1 Támogatási kérelem Fejér Megyei Mozgássérült Egyesület Enyingi Csoportja

Buza Lajos Pü. Biz. elnök ismerteti a bizottság saját hatáskörben hozott melléklet szerinti, 
71/2009.  (IV.  21.)  számú határozatát,  mely szerint  pénzügyi  támogatást  nyújtani  nem áll 
módjában. 

3.3.2 Városi Bölcsőde tájékoztatása

Buza Lajos Pü. Biz. elnök ismerteti a bizottság saját hatáskörben hozott melléklet szerinti, 
74/2009. (IV. 21.) számú határozatát, melyben az intézmény tájékoztatását tudomásul vette a 
bizottság.

3.3.3 Bizottsági határozat végrehajtása (adatkérés tanulmányi szerződésekről)

Buza Lajos Pü. Biz. elnök ismerteti a bizottság saját hatáskörben hozott melléklet szerinti, 
76/2009. (IV. 21.) számú határozatát, mely szerint a kimutatást nem fogadta el a bizottság.

4. Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előterjesztései
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4.1 CBA-Szabóker Invest Kft. visszavásárlási jog törlésére irányuló kérelme

Tóth Dezső polgármester ismerteti a bizottság korábbi testületi döntés hatályban tartására 
irányuló,  melléklet  szerinti  68/2009.  (IV.  21.)  számú  határozati  javaslatát.  Kérdés, 
hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a bizottság javaslatának elfogadását, kéri, hogy 
aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
132/2009. (IV. 29.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  226/2008.  (VI.  25.)  számú  határozatát 
hatályában fenntartja.

Felelős: Tóth Dezső polgármester 

Határidő: folyamatos

4.2 Kérelem  elidegenítési,  terhelési  tilalom,  visszavásárlási  jog  törlésére  (2754/67; 
2754/68 hrsz)

Tóth Dezső polgármester ismerteti a bizottság beépítési kötelezettség, annak biztosítására 
bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom, illetve visszavásárlási jog törléséhez hozzájárulás 
megadására irányuló, melléklet szerinti 70/2009. (IV. 21.) számú határozati javaslatát.

Nagy József  Ödön képviselő szerint  nem ez az egyetlen ilyen ingatlan,  és  az  eljárás  túl 
bonyolult. Javasolja akként egyszerűsíteni, hogy a testület hatalmazza fel a polgármestert az 
elidegenítési  tilalom törléséhez  szükséges  hozzájárulás  megadására  abban az  esetben,  ha 
valaki jogerős használatbavételi engedéllyel rendelkezik.

Mihályfi Gábor aljegyző elmondja, hogy ehhez az SzMSz és a vagyonrendelet módosítására 
van szükség. Felhívja azonban a figyelmet, hogy az imént előterjesztett CBA is ilyen ingatlan.

Nagy  József  Ödön képviselő  véleménye  szerint  a  CBA-nak  van  igaza,  és  inkább  a 
használatba  vételi  engedélynél  kellett  volna  kikötéseket  tenni,  illetve  akkor  kellett  volna 
tiltakoznia  az  önkormányzatnak.  Kéri  a  következő  ülésre  előkészíteni  a 
rendeletmódosításokat.  Ha  olyan  ügyről  van  szó,  a  polgármester  még  mindig  kérheti  a 
testület véleményét a döntéshozatal előtt.

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

A Képviselő-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
133/2009. (IV. 29.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a KM-INVEST Bt. (8220 Balatonalmádi, Baross 
G.  u.  13.  szám  alatti  társaság,  képviseli:  Helma  Müller 
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üzletvezető) tulajdonát képező Enying 2754/67; 2754/68 hrsz-ú, 
kivett  beépítetlen  terület  művelési  ágú  ingatlanokat 
56519-2/2001.09.18. számú bejegyző határozattal terhelő, 2004. 
06. 30. napjáig terjedő beépítési kötelezettség, valamint annak 
biztosítására  az  ingatlan-nyilvántartásba  bejegyzett 
elidegenítési  és  terhelési  tilalom,  illetve  visszavásárlási  jog 
törléséhez hozzájárul.

Felelős: Tóth Dezső polgármester 

Határidő: 2009. május 15.

4.3 Szántó művelési ágú ingatlan értékesítése (0106/23 hrsz)

Tóth Dezső polgármester ismerteti a bizottság szántó művelési ágú ingatlan értékesítésére 
irányuló,  melléklet  szerinti  71/2009.  (IV.  21.)  számú  határozati  javaslatát. Kérdés, 
hozzászólás  nem  lévén  kéri,  hogy  aki  a  határozati  javaslat  elfogadásával  egyetért, 
kézfeltétellel szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
134/2009. (IV. 29.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy az önkormányzat tulajdonában lévő 0106/23 
hrsz-ú  237  m2  nagyságú  szántó  művelési  ágú  ingatlant 
értékesíti Schrammel Zoltán 8130 Enying, Dózsa Gy. u. 56. szám 
alatti lakos részére 30.000 Ft/AK áron.

Felhatalmazza  a  Polgármestert  az  adásvételi  szerződés 
aláírására.

Az ügyvédi és a földmérői költségek a vevőt terhelik.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: 2009. május 15.

4.4 Ingatlanvásárlás (1226 hrsz)

Tóth Dezső polgármester ismerteti a bizottság ingatlanvásárlásra irányuló melléklet szerinti, 
72/2009. (IV. 21.) számú határozatát. Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a 
határozati javaslat elfogadását, kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
135/2009. (IV. 29.) számú határozata:
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Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  Rafael  Józsefné,  8130  Enying,  Marosi  u.  16. 
szám alatt lakos Enying, Marosi u. 14. szám alatt található (hrsz: 
enyingi  1226)  ingatlanára  vonatkozó  értékesítési  ajánlatát 
elfogadja  és  megvásárolja  az  ingatlant  100.000,-  Ft-t,  azaz 
egyszázezer forint összegű vételáron.

Feltétel az épület kiürített állapota.

Az adás-vétellel járó mindennemű költség az önkormányzatot 
terheli.
Felhatalmazza  a  Polgármestert  az  adásvételi  szerződés 
aláírására.

A vételár kiegyenlítésére 100.000,- Ft pótelőirányzatot biztosít a 
működési hitel terhére.

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.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: folyamatos

4.5 Lakossági  kérelem  ingatlan  közművesítésének,  kapubejáró  létesítésének 
támogatására

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  a  bizottság  lakossági  kérelem feltételes  támogatására 
irányuló, melléklet szerinti 73/2009. (IV. 21.) számú határozati javaslatát.

Nagy József Ödön képviselő javasolja kiegészíteni  azzal,  hogy a testület  felhatalmazza a 
polgármestert a szolgalmi jogot alapító szerződés aláírására.

Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja az elhangzott módosító javaslatot. Kéri, hogy 
aki a módosító javaslat elfogadásával egyetért, kézfeltétellel szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
136/2009. (IV. 29.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az 
Enying  0118/5  hrsz-ú  ingatlan  vonatkozásában 
közművesítésre,  kapubejáró  létesítésére  irányuló  lakossági 
kérelemmel kapcsolatos előterjesztés alábbi mondattal történő 
kiegészítését elfogadta:
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„Felhatalmazza a polgármestert a szolgalmi jogot alapító okirat 
aláírására.”

Tóth Dezső polgármester – egyéb kérdés,  hozzászólás nem lévén -  szavazásra bocsátja a 
fentiek  szerint  módosított  határozati  javaslatot.  Kéri,  hogy  aki  a  módosított  határozati 
javaslat elfogadásával egyetért, kézfeltétellel szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
137/2009. (IV. 29.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy Rózsa András, 8130 Enying, Völgy u. 8. szám 
alatti lakos – a tulajdonában lévő Enying 0118/5 hrsz-ú ingatlan 
közművesítése és kapubejáró létesítése érdekében benyújtott – 
kérelmét támogatja,  azzal a feltétellel,  hogy a közművesítés, 
illetve  a  kapubejáró  létesítéséhez  a  lehető  legkisebb 
mértékben  vegye  igénybe  az  önkormányzati  tulajdonú 
enyingi 0118/3 hrsz.-ú ingatlan területét. Felkéri a kérelmezőt, 
hogy  –  az  ügyben  döntő  határozat  meghozatalához  –  a 
beruházással  kapcsolatos  hatósági  és  közműszolgáltatói 
egyeztetéseket  folytassa  le,  valamint  a  vezetékjogi  és 
úthasználati  szolgalom  alapításához  szükséges  földmérői 
munkarészeket készítesse el.

Felhatalmazza a polgármestert a szolgalmi jogot alapító okirat 
aláírására.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: folyamatos

4.6 Lakossági kérelem közlekedési tükör elhelyezésére (Kertalja – Fő u.)

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  a  bizottság  lakossági  javaslat  támogatására  irányuló, 
melléklet  szerinti  74/2009.  (IV.  21.)  számú határozati  javaslatát.  A határozati  javaslatban 
elírásra került az egyik kérelmező, akinek neve helyesen Varga József. Kérdés, hozzászólás 
nem  lévén  kéri,  hogy  aki  a  határozati  javaslat  elfogadásával  egyetért,  kézfeltétellel 
szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
138/2009. (IV. 29.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  Bíróné Petrics  Erzsébet,  Varga József,  illetve 
Petrics  István  Enying,  Kertalja  utcai  lakosok a  közlekedés 
biztonságának  javítása  érdekében  tett  javaslatát  támogatja  és 
felveszi  a  kapcsolatot  a  Magyar  Közút  Nonprofit  Zrt.  Fejér 
Megyei Igazgatóságával.
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Felkéri  a  Polgármesteri  Hivatalt,  hogy  az  egyeztetés 
eredményéről  tájékoztassa  a  Képviselő-testületet  és 
kérelmezőket.

Felelős: Tóth Dezső Polgármester

Határidő: 2009. május 15.

4.7 Ajánlat önkormányzati digitális térképre (FM Földhivatal)

Tóth Dezső polgármester ismerteti a bizottság térkép megrendelésének elvetésére irányuló, 
melléklet szerinti  75/2009.  (IV. 21.)  számú határozati  javaslatát.  Kérdés,  hozzászólás nem 
lévén kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfeltétellel szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
139/2009. (IV. 29.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Fejér  Megyei  Földhivatal  (8001. 
Székesfehérvár,  Várkörút  22-24.)  önkormányzati  digitális 
térképre  vonatkozó  ajánlatát  megköszönve,  azzal  élni  nem 
kíván.

Felelős: Tóth Dezső Polgármester

Határidő: 2009. május 15.

4.8 Ingatlan versenytárgyalás útján történő értékesítése,  kikiáltási  ár  meghatározása 
(Szabadság tér 10.)

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  a  bizottság  ingatlan  versenytárgyalás  útján  történő 
értékesítésére,  kikiáltási  ár meghatározására irányuló,  melléklet szerinti  77/2009.  (IV.  21.) 
számú  határozati  javaslatát.  Kérdés,  hozzászólás  nem  lévén  kéri,  hogy  aki  a  határozati 
javaslat elfogadásával egyetért, kézfeltétellel szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
140/2009. (IV. 29.) számú határozata:
Enying Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  az 
Enying, Szabadság tér 10. szám alatti, 2290 hrsz-ú ingatlan 
versenytárgyalás útján történő értékesítéséhez a kikiáltási 
ár  bruttó  5  millió  Ft-ban  történő  megállapítását  javasló 
előterjesztést nem fogadta el.
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4.9 Ingatlan csereajánlat elfogadása (Enyingi Agrár Zrt.)

Tóth Dezső polgármester ismerteti a bizottság ingatlancsere ajánlat elfogadására irányuló, 
melléklet szerinti  78/2009.  (IV. 21.)  számú határozati  javaslatát.  Kérdés,  hozzászólás nem 
lévén kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfeltétellel szavazzon.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
141/2009. (IV. 29.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az 
Enyingi  Agrár  Zrt.  (8134  Mátyásdomb-Ágostonpuszta 
székhelyű,  képviseli:  Szávay  Gábor  vezérigazgató)  –  az 
önkormányzat tulajdonát képező Enying 537 hrsz-ú, valamint a 
társaság tulajdonában lévő Enying 2258/1, 2258/3 és 2262 hrsz-
ú ingatlanokat érintő – csereajánlatára vonatkozó előterjesztést 
nem fogadta el.

4.10 Közvilágítási ajánlatok, tanácsadói ajánlatok elutasítása
4.10.1 REND-SZER 2002 Bt.

Tóth Dezső polgármester ismerteti a bizottság REND-SZER 2002 Bt. tanácsadói szolgáltatása 
igénybevételének elvetésére irányuló, melléklet szerinti 79/2009. (IV. 21.) számú határozati 
javaslatát. Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával 
egyetért, kézfeltétellel szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
142/2009. (IV. 29.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy a REND-SZER 2002 Bt (képviseli:  Fazekasné 
Czakó  Ilona;  6800  Hódmezővásárhely,  Kert  u.  34.)  ajánlatát 
megköszönve azzal élni nem kíván.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: 2009. május 15.

4.10.2 Réh János

Tóth Dezső polgármester ismerteti a bizottság Réh János villamos üzemmérnök vállalkozó 
tanácsadói  szolgáltatása  igénybevételének  elvetésére  irányuló,  melléklet  szerinti  80/2009. 
(IV.  21.)  számú  határozati  javaslatát.  Kérdés,  hozzászólás  nem  lévén  kéri,  hogy  aki  a 
határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfeltétellel szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
143/2009. (IV. 29.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy Réh János  villamos  üzemmérnök vállalkozó 
(1034 Budapest Kiskorona u. 14.) ajánlatát megköszönve azzal 
élni nem kíván.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: 2009. május 15.

4.10.3 VILLANYÁRAM Energia Tanácsadó Bt.

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  a  bizottság  VILLANYÁRAM  Energia  Tanácsadó  Bt. 
tanácsadói  szolgáltatása  igénybevételének  elvetésére  irányuló,  melléklet  szerinti  81/2009. 
(IV.  21.)  számú  határozati  javaslatát.  Kérdés,  hozzászólás  nem  lévén  kéri,  hogy  aki  a 
határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfeltétellel szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
144/2009. (IV. 29.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  VILLANYÁRAM  Energia  Tanácsadó  Bt 
(képviseli: Ilyés Benjámin; 2120 Dunakeszi, Barátság út. 38/A.) 
ajánlatát megköszönve azzal élni nem kíván.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: 2009. május 15.

4.10.4 Magyar Áramszolgáltató Kft.

Tóth Dezső polgármester ismerteti a bizottság Magyar Áramszolgáltató Kft.  közvilágítási 
szolgáltatása  igénybevételének  elvetésére  irányuló,  melléklet  szerinti  82/2009.  (IV.  21.) 
számú  határozati  javaslatát.  Kérdés,  hozzászólás  nem  lévén  kéri,  hogy  aki  a  határozati 
javaslat elfogadásával egyetért, kézfeltétellel szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
145/2009. (IV. 29.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Magyar  Áramszolgáltató  Kft.  (képviseli: 
Laczó  Attila;  1132  Budapest  Váci  út  72-74)  versenypiaci 
villamos energia  ellátására vonatkozó ajánlatát  megköszönve, 
azzal élni nem kíván.
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Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: 2009. május 15.

4.11 Ingatlanvásárlás (2447/2, 2447/3 hrsz)

Tóth Dezső polgármester ismerteti a bizottság ingatlanvásárlásra irányuló, melléklet szerinti 
83/2009. (IV. 21.) számú határozati javaslatát. Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a 
határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfeltétellel szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
146/2009. (IV. 29.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy az enyingi 2447/2 és 2447/3 hrsz-ú kivett út 
művelési  ágú ingatlanokat,  kisajátítást  helyettesítő adás-vételi 
szerződés  keretében  megvásárolja  a  MÁV  Zrt-től  (1940 
Budapest,  Andrássy  út  73.-75.  szám  alatti  székhelyű)  a 
01/58-24/2009  iktatószámú  adó-  és  értékbizonyítványban 
megállapított érték alapján, azaz 100 Ft/m2 áron. Az ingatlanok 
vételárának  kiegyenlítésére  –  összesen  325.300,-  Ft   - 
pótelőirányzatot biztosít a működési hitel terhére..

Felhatalmazza  a  Polgármestert  az  adásvételi  szerződés 
aláírására.

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.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: folyamatos

4.12 EU Önerő Alap pályázat benyújtása – szennyvízelvezetés és kezelés

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  a  bizottság  önerő  pályázat  benyújtására  irányuló, 
melléklet szerinti  84/2009.  (IV. 21.)  számú határozati  javaslatát.  Kérdés,  hozzászólás nem 
lévén kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfeltétellel szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
147/2009. (IV. 29.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  Enying  Város  szennyvízelvezetésének  és 
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szennyvízkezelésének a kiépítése című, KEOP-7.1.2.0-2008-0148 
azonosítószámú  pályázat  I.  fordulójához  kapcsolódó  önrész 
támogatására pályázatot nyújt be az EU Önerő Alap keretében.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: folyamatos

5. Egészségügyi és Szociális Bizottság előterjesztései
5.1 Orvosi ügyelet működtetésére pénzösszeg biztosítása

Dr. Miljanovits György Eü. Biz. elnök ismerteti, hogy a testület korábbi döntésével április 
30. napjáig biztosította a költségvetésben az ügyeletben dolgozó második orvos tiszteletdíját. 
A kistérség belátta, hogy szükség van kettő orvosra, ezért megváltoztatta korábbi döntését, 
és  pénzügyi  lehetőséget  is  talált  a  finanszírozásra.  Július  1-től  a  kistérség  működteti  az 
ügyeletet.  A hátralévő kettő hónapra azonban 1.460 eFt pótelőirányzatot kell biztosítani a 
finanszírozásra. Ismerteti a bizottság pótelőirányzat biztosítására irányuló melléklet szerinti 
határozati javaslatát.

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

A Képviselő-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
148/2009. (IV. 29.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  az  orvosi  ügyelet  2009.  május  és  június 
hónapokra,  2  orvossal  való  működtetésére  1.460  eFt 
pótelőirányzatot biztosít a működési hitel terhére.

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

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: azonnal

5.2 Városi Bölcsőde beszámolója a 2008. évi tevékenységéről
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Dr.  Miljanovits  György Eü.  Biz.  elnök  ismerteti,  hogy  a  bizottság  saját  hatáskörben 
elfogadta a Városi Bölcsőde beszámolóját, és egyben megköszöni az intézmény dolgozóinak 
munkáját.

Tóth  Dezső polgármester  szintén  megköszöni  a  dolgozók  munkáját,  és  további 
munkájukhoz jó egészséget kíván.

Mihályfi Gábor aljegyző felhívja rá a figyelmet, hogy az intézményi beszámolók elfogadása 
képviselő-testületi  hatáskör,  ezért  kéri  a  polgármestert,  bocsássa  szavazásra  a  bizottság 
beszámoló elfogadására irányuló határozati javaslatát.

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

A Képviselő-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
149/2009. (IV. 29.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy a Városi  Bölcsőde 2008.  évi  tevékenységéről 
készült beszámolót melléklet szerinti tartalommal és formában 
elfogadja.

Tóth Dezső polgármester – egyéb hozzászólás nem lévén – a nyílt ülést 15.55 órakor bezárja.

Enying, 2009. április 30.

  Tóth Dezső Szörfi István
polgármester      jegyző

Dr. Miljanovits György Mohai Istvánné
            hitelesítő       hitelesítő
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