
01/162-12/2009.
JEGYZŐKÖNYV

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2009. május 27-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,
Bíró Attila, Botos Sándor (késve érkezik), Gál Balázs,
Dr. Miljanovits György (késve érkezik), Mohai Istvánné, 
Nagy József Ödön, Nyikos István,
Venczel Zita képviselők

Szörfi István jegyző
Mihályfi Gábor aljegyző
Závodni Lászlóné pénzügyi vezető

Tolnai Zsuzsanna Szirombontogató Óvoda vezető
Kiss Andrea ESZI mb. vezető

Arnold János RÉKAKER Kft.
Schuszter Mariann OTP fiókvezető

Szemerei Szilvia jegyzőkönyvvezető

Jelezte távolmaradását: Buza Lajos, Gebula Béla Ákos,
Dr. Óvári László, Szabó Attila képviselők

Tóth Dezső  polgármester az ülést 15.00 órakor megnyitja, megállapítja, hogy a képviselők 
határozatképes számban megjelentek, létszámuk 8 fő. …

15.04 órakor megérkezik Dr. Miljanovits György képviselő, a testület létszáma 9 fő.

… Köszönti a megjelent képviselőket, a városi televízió nézőit. A jegyzőkönyv hitelesítésére 
felkéri Bíró Attila és Gál Balázs képviselőket, a jegyzőkönyv vezetésére Szemerei Szilviát. 

A felkért képviselők a hitelesítést vállalják.

… ismerteti  a  képviselőknek megküldött  napirendet.  Elmondja,  hogy  Gebula  Béla  Ákos 
képviselő a lengyelországi testvérvárosi delegációt kíséri, ezért az OKS előterjesztései ő maga 
ismertet, a Pü. Biz. elnökének távolmaradása miatt a bizottsági előterjesztések ismertetésére 
Nyikos  István  bizottsági  tagot  kéri  fel.  Napirend-módosításként  javasolja  az  ülésen  1.3 
napirendi pontként napirendre tűzni a szennyvízberuházás projekttel kapcsolatos vállalások 
átgondolását. Szavazásra bocsátja az 1.3 napirendi pont napirendre vételét. Kéri, hogy aki 
azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.



A Képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az 1.3 napirendi pont napirendre vételét elfogadta.

Tóth Dezső polgármester elmondja, hogy meghívta az ülésre Arnold János urat. Kéri, hogy 
napirend  előtt  hallgassák  meg  tájékoztatóját  a  szennyvízberuházással  kapcsolatban. 
Szavazásra bocsátja a napirend előtti tájékoztató elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

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

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

A Képviselő-testület 9 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 CBA visszavásárlási jog törlése iránti kérelem
1.3 Enying  város  szennyvízelvezetése  és  szennyvízkezelése  projekthez 

kapcsolódóan vállalt feladatok áttekintése

Előadó: Tóth Dezső
 polgármester

2.Aljegyző előterjesztései
2.1Az önkormányzat vagyonáról és vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 
5/2003.  (II.  27.)  rendeletének,  továbbá  Enying  Város  Önkormányzatának  
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2007. (III. 30.) (a továbbiakban: 
SZMSZ) módosítása (A TFB döntésének végrehajtása)
2.2Az önkormányzat vagyonáról és vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 
5/2003.  (II.  27.)  rendeletének  módosítása  Nagy  József  Ödön  képviselő 
javaslata  alapján  (A  TFB  rendeletmódosítást  elutasító  döntése,  annak 
jegyzőkönyvében található;  rendeletmódosítás  tervezetek a  TFB anyagában 
kiküldésre kerültek)
2.3Alapító okiratok módosítása
2.3.1Enying Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
2.3.2Egyesített Szociális Intézmény
2.3.3Városi Bölcsőde
2.3.4Szirombontogató Óvoda
2.3.5Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola
2.3.6Enying Város Szolgáltató Intézménye
2.3.7Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár
2.4Enying  Város  Önkormányzatának  Polgármesteri  Hivatala  ügyrendjének 
módosítása

 Előadó: Mihályfi Gábor
aljegyző

3.Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előterjesztései 
3.1„Virágos Enyingért, Szép Környezetért” felhívás
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3.2Művelődési  Ház  tetőfelújításának  megtárgyalása  (Pénzügyi  Bizottság 
támogató határozata a PüB jegyzőkönyvben található)
3.3Zöld-Szem 04 Kft. ajánlata
3.4Haffner  Józsefné  elidegenítési  és  terhelési  tilalom  törlésére  irányuló 
kérelme
3.5Rafael  Józsefné,  Enying,  Marosi  u.  14.  szám  alatti  ingatlanának 
megvásárlása
3.6Tájékoztatás a saját hatáskörben hozott döntésekről
3.6.1Tűzoltóautó ideiglenes elhelyezésének kérdése
3.6.2Szemétszállítás kérdése a lakatlan ingatlanok vonatkozásában
3.6.3Vadásztársaság kérelme
3.6.4Zaj- és rezgésvédelemre vonatkozó helyi rendelet megalkotása

Előadó: Bíró Attila
TFB elnöke

4.Oktatási, Kulturális és Sportbizottság előterjesztései
4.12009/2010-es nevelési év óvodai csoportlétszámának meghatározása
4.2Bad  Urach-i  Tűzoltónapra  történő  kiutazáshoz  szükséges  költségek 
biztosítása

(Pénzügyi  Bizottság  támogató  határozata  a  PüB  jegyzőkönyvben 
található)

Előadó: Gebula Béla Ákos
OKS elnöke

5.Pénzügyi Bizottság előterjesztései
5.12008. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról és felhasználásáról
5.2Támogatási kérelem tűzoltóautó önrészének hozzájárulásához
5.3Városi Polgárőrség támogatási kérelme
5.4OLLÉ-MFB  hitelkonstrukció  kiválasztása  (OLLÉ  műfüves  labdarúgó 
pálya)
5.5ESZI intézkedési terv módosítás

Előadó: Búza Lajos
PüB elnöke

Arnold János tisztelettel köszönti a képviselőket. Elmondja, hogy a mai napon a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség helyszíni ellenőrzést végzett, és nem tárt fel olyan hiányosságot, ami 
veszélyeztetné  a határidőre  való teljesítést.  Hiányosságok vannak,  de ezek pótolhatók.  A 
közbeszerzésekkel  kapcsolatban  ismerteti,  hogy  a  PR  szakértői  feladatok  ellátására  kiírt 
ajánlati felhívás kapcsán kettő ajánlattevő elkésett, és csak egyetlen érvényes ajánlat érkezett, 
így eredménytelenné kell nyilvánítani az eljárást. Ismételni kell a kiírást némi módosítással, 
mert  a  helyszíni  bejárás  során  változtatás  vált  szükségessé.  Az  ellenőrök  kérése,  hogy a 
testület nyilvánítsa eredménytelenné az eljárást.  Ezt követően pedig a tervezői  kiírás van 
már csak vissza. …

15.15 órakor megérkezik Botos Sándor képviselő, a testület létszáma 10 fő.

… Ismerteti,  hogy április  1-től  módosult  a  Kbt.,  és  az  NFÜ ma nyilatkozott  arról,  hogy 
meghívásos  eljárás  helyett  nyílt  eljárást  kell  kiírni.  A  víziközmű  társulat  szervezésével 
kapcsolatban  vegyes  kép  alakult  ki.  Jelenleg  kb.  1.300-1.400  db  aláírt  belépési 
szándéknyilatkozat  van,  mely  minden  hétvégén  tovább  nő.  Köszöni  a  helyi  szervezők 
munkáját. Elmondja, hogy volt, aki nagyon korrekten végezte a munkáját, de volt olyan is, 
aki hiányos adattartalommal adta le az adatlapokat, mely esetekben újra fel kell keresni az 
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ingatlantulajdonosokat.  Zavart  okozott  a  korábban  megkötött  LTP,  mely  esetekben 
javasolták,  hogy  amennyiben  legfeljebb  3  hónap  részletfizetés  elmaradás  van,  úgy  a 
korábban  megkötött  LTP  szerinti  részleteket  fizessék  tovább  az  érintettek  az  elmaradás 
befizetésével. Ha havi rendszerességgel fizetik, az állam 30% támogatást és 3% kamatot ad, 
valamint a futamidő lejártakor a kiutalási idő 3 hónap. Ha nem fizetik havi rendszerességgel, 
a  kiutalási  idő  változik,  mely  a  társulati  hitel  felvételénél  problémát  jelent.  Az  Enyingi 
Hírmondóban szórólapot kívánnak megjelentetni  egy telefonszám feltüntetésével,  melyen 
legalább este 6 óráig kaphatnak az érdeklődők tájékoztatást. Az LTP-vel kapcsolatban sok 
kérdés van. Fontos kihangsúlyozni, hogy a szerződés megkötésekor szerződéskötési díj kerül 
beszedésre. Véleménye szerint ezzel a szervezéssel össze fog állni a vízközmű társulat, bár 
vannak utcák, ahol nehezen megy a szervezés.

Nyikos István képviselő kéri, hogy Arnold Úr lehetőség szerint hívja össze a szervezőket 
egy héten belül egy tájékoztatóra, mert sok kérdésük van.

Arnold János nem látja akadályát.

Arnold  János,  Szörfi  István jegyző  és  Nyikos  István képviselő  elhagyják  a  tanácstermet.  A  képviselők  
létszáma 9 fő.

1.Polgármester előterjesztései
1.1 Beszámoló a két ülés között történtekről

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  beszámolóját  a  két  ülés  között  történt  eseményekről, 
mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

1.2 CBA visszavásárlási jog törlése iránti kérelem

Tóth Dezső polgármester ismerteti a CBA-Szabóker Invest Kft. képviseletében Csúcs László 
által  írt  levél  tartalmát,  valamint  a  két  határozati  javaslat  alternatívát,  melyek  jelen 
jegyzőkönyv mellékletét képezik.

Nagy József Ödön képviselő felhívja rá a figyelmet, hogy kétszer is szerepelt az előterjesztés 
a testületi ülések napirendjén. Már az előző testületi ülésen is mondta, hogy nem tudja a 
testület  megtagadni  a  kérést.  Véleménye  szerint  jobb  lett  volna  kiadni  az  igazolást,  és 
megbeszélni,  mit vállalt  és mi nem teljesült.  Ésszerűsíteni kellene a testület munkáját,  de 
három hónapja nem került lezárásra az ügy. Véleménye szerint Enying város mindenkori 
polgármestere felkészült, és ha mégsem tud dönteni, kikéri a testület véleményét. Ha nem 
fog átmenni a javaslat, véleménye szerint jobban oda kell figyelni a jövőben, hogy felesleges 
korlátozást  ne  tegyenek  az  ingatlanokra.  Ha  nincs  pénze  az  önkormányzatnak 
visszavásárolni, felesleges a visszavásárlási jog biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat 
kikötni. Annak idején a telekspekulációt akarták megakadályozni, de a jelenlegi állás szerint 
örülni kell, ha egyáltalán valaki telket vásárol, főleg akkor, ha még munkahelyet is teremt.

Tóth  Dezső polgármester  egyetért  az  elhangzottakkal,  és  egyéb  hozzászólás  nem  lévén 
szavazásra bocsátja az első variáció szerinti határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki  a 
törléshez való hozzájárulással egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
165/2009. (V. 27.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy  a  2754/26  hrsz-ú  ingatlanra,  Enying  Város  Önkormányzata 
javára bejegyzett visszavásárlási jog törléséhez hozzájárul.

Ezzel  egyidejűleg  a  226/2008.  (VI.  25.)  számú,  illetve  a 
132/2009. (IV. 29.) számú határozatait visszavonja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Dezső polgármester

1.3 Enying város szennyvízelvezetése és szennyvízkezelése projekthez kapcsolódóan 
vállalt feladatok áttekintése

Tóth Dezső polgármester ismerteti a szennyvízberuházással kapcsolatban vállalt feladatok 
átgondolására irányuló melléklet szerinti előterjesztését … 

15.25 órakor Szörfi István jegyző és Nyikos István képviselő visszatér a tanácsterembe, a testület létszáma 10  
fő.

…és határozati javaslatát, mely az önként vállalt feladat-megjelöléseket tartalmazza. 

Nagy József Ödön képviselő elmondja, hogy részt vett a megbeszélésen, és kérdezi, hogy a 
határozat szövege egyeztetve lett-e a jegyzővel. Arnold János Úr a megbeszélésen elmondta, 
hogy az érintett vállalások az összpontszámban nem meghatározóak, részpontokat lehet vele 
szerezni,  de  van  egy  agilis  ügyintéző,  aki  komolyan  veszi.  Javasolja  tompítani  a 
megfogalmazáson,  mert  a  vállalás  előtt  kellett  volna  átgondolni,  mi  valósítható  meg.  A 
felsorolásból pedig kimaradtak a leglényegesebbek, mint pl. a nagycsaládosok támogatása. 
Nem biztos benne, hogy ki kellene részletezni a konkrét feladatokat. Javasolja a mondatot 
úgy befejezni,  hogy „felkéri a Polgármesteri  Hivatalt,  hogy a következő testületi  ülésre a 
szükséges javaslatokat terjessze elő”, a felsorolást pedig javasolja törölni.

Tóth  Dezső polgármester  szavazásra  bocsátja  Nagy  József  Ödön  módosító  javaslatának 
elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
166/2009. (V. 27.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
Enying  Város  szennyvízelvezetésének  és 
szennyvízkezelésének  a  kiépítése  című, 
KEOP-7.1.2.0-2008-0148  azonosítószámú  pályázat  I. 
fordulójához  kapcsolódó  pályázatban,  illetve  a 
Támogatási szerződés mellékletét képező útvonaltervben 
vállalt  feladatokkal  kapcsolatos  előterjesztés  alábbi 
módosítását  a  vizsgálandó  vállalások  felsorolásának 
mellőzésével elfogadja:
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„  …  felkéri  a  Polgármesteri  Hivatalt,  hogy  a  következő 
képviselő-testületi ülésre a szükséges javaslatokat terjessze elő.”

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

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
167/2009. (V. 27.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  Enying  Város  szennyvízelvezetésének  és 
szennyvízkezelésének  a  kiépítése  című, 
KEOP-7.1.2.0-2008-0148  azonosítószámú  pályázat  I. 
fordulójához  kapcsolódó  pályázatban,  illetve  a  Támogatási 
szerződés  mellékletét  képező  útvonaltervben  vállalt  feladatok 
megvalósítása érdekében felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy 
a következő képviselő-testületi ülésre a szükséges javaslatokat 
terjessze elő.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: folyamatos

Szörfi István jegyző felhívja a figyelmet Arnold János kérésére, mely szerint a testületnek 
eredménytelenné  kellene  nyilvánítania  a  szennyvízberuházással  kapcsolatba  lefolytatott 
egyszerű beszerzési eljárást.

Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja az eljárás eredménytelenné nyilvánításának 
elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
168/2009. (V. 27.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  Enying  Város  szennyvízelvezetésének  és 
szennyvízkezelésének  a  kiépítése  című, 
KEOP-7.1.2.0-2008-0148  azonosítószámú  pályázat  I. 
fordulójához  kapcsolódóan  PR  feladatok  ellátása  tárgyban 
lefolytatott  egyszerű  beszerzési  eljárást  eredménytelennek 
nyilvánítja.

2. Jegyző, Aljegyző előterjesztései
2.1 Az önkormányzat  vagyonáról  és  vagyonnal  való gazdálkodás  szabályairól szóló 

5/2003. (II. 27.) rendeletének, továbbá Enying Város Önkormányzatának Szervezeti  
és  Működési  Szabályzatáról szóló  11/2007.  (III.  30.)  (a  továbbiakban:  SZMSZ) 
módosítása (A TFB döntésének végrehajtása)
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Mihályfi Gábor aljegyző elmondja, hogy az előterjesztés szerint a polgármestert nem illetné 
meg  semmilyen  tulajdonosi  hozzájárulás  megadására  irányuló  hatáskör.  Felhívja  rá  a 
figyelmet, hogy a testület januárban 11 igen, egyhangú szavazattal módosította a rendelet 
ezen  szakaszát,  és  adott  erre  irányuló  hatáskört  a  polgármesternek.  Ha  a  képviselők 
elfogadják  az  előterjesztést,  az  SzMSz-t  is  módosítani  kell.  A  TFB  támogató  döntése  a 
bizottság jegyzőkönyvében olvasható.

Dr.  Lelkes  Ákos alpolgármester  szerint  az  önkormányzat  munkáját  könnyítenék  meg. 
Maximálisan  bízik  a  polgármesterben.  Ha  elfogadják,  az  visszafogná  az  ügyintézés 
gyorsaságát. 

Venczel  Zita képviselő  szerint  nem  csak  az  önkormányzatnak  lenne  jobb,  hanem  a 
lakosságnak is.  Ha bizottság,  majd  testület  elé  kerülne  egy  ügy,  az  hosszadalmas.  Ha  a 
polgármester dönt, gyorsabb az ügyintézés.

Mohai Istvánné képviselő nem érti, hogy amit a testület januárban egyhangúlag támogatott, 
most miért helyezné hatályon kívül. A bizottság ülésén sem támogatta az előterjesztést, most 
sem.

Dr.  Lelkes  Ákos alpolgármester  szerint  először  Nagy  József  Ödön  javaslatát  kellene 
megszavaztatni. Ha azt elfogadja a testület, megoldja ennek az előterjesztésnek a kérdését is. 
Véleménye szerint a polgármesternek legyen joga ezekben az ügyekben eljárni.

Mihályfi Gábor aljegyző elmondja, hogy a TFB döntött úgy, hogy kerüljön a rendelet az 
ismertettek szerint módosításra. Ez az előterjesztés csupán a bizottsági döntés végrehajtása. 
Ha a képviselők többsége ezzel nem ért egyet, akkor nem módosul a rendelet.  Ha ezt az 
előterjesztést nem támogatják, napirendi pontot sem kell cserélni. 

Nagy  József  Ödön képviselő  szerint  az  előterjesztése  még  egy  jogosítványt  adna  a 
polgármesternek. De elfogadja aljegyző logikáját.

Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja az önkormányzat  vagyonáról  és vagyonnal 
való  gazdálkodás  szabályairól  szóló  rendelet  módosítását.  Kéri,  hogy  aki  a  módosítás 
elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A  Képviselő-testület  igen  szavazat  nélkül,  8  ellenszavazattal,  2  tartózkodással  az 
önkormányzat vagyonáról és vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 
rendeletének  módosításáról jelen  jegyzőkönyv  mellékletét  képező  rendelettervezetet  
nem fogadta el.

Mihályfi Gábor aljegyző elmondja, hogy az SzMSz módosítása így okafogyottá vált.

Szörfi  István jegyző  felhívja  rá  a  figyelmet,  hogy  az  egyszerű  beszerzési  eljárás 
eredménytelenné nyilvánítására vonatkozó rendkívüli előterjesztést elmulasztotta a testület 
napirendre tűzni.

Tóth  Dezső polgármester  szavazásra  bocsátja  az  egyszerű  beszerzési  eljárás 
eredménytelenné  nyilvánítására  irányuló  előterjesztés  1.4  napirendi  pontként  való 
napirendre tűzését. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó  egyszerű  
beszerzési  eljárás  eredménytelenné  nyilvánítására  irányuló  előterjesztést  1.4  napirendi  pontként  
napirendre tűzte.

Félreértés  alakul  ki  Nagy  József  Ödön  képviselő  és  Mihályfi  Gábor  aljegyző  között  a  2.2  napirendi  pont  
előterjesztését illetően, a félreértés rendezése érdekében az ülés 5 perc szünet után 15.50 órakor,  változatlan  
képviselői létszámmal folytatódik.

2.2 Az önkormányzat  vagyonáról  és  vagyonnal  való gazdálkodás  szabályairól szóló 
5/2003.  (II.  27.)  rendeletének  módosítása  Nagy  József  Ödön  képviselő  javaslata 
alapján  (A  TFB  rendeletmódosítást  elutasító  döntése,  annak  jegyzőkönyvében 
található; rendeletmódosítás tervezetek a TFB anyagában kiküldésre kerültek)

Mihályfi  Gábor aljegyző  ismerteti,  hogy  a  rendelet  úgy  léptethető  hatályba,  hogy  a 
folyamatban lévő ügyekre is alkalmazzák, vagy pedig csak a hatályba lépést követően indult 
eljárásokban.

Botos Sándor képviselő javasolja, hogy a folyamatban lévő ügyekre is terjesszék ki.

Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja az önkormányzat  vagyonáról  és vagyonnal 
való  gazdálkodás  szabályairól  szóló  rendelet  módosítását.  Kéri,  hogy  aki  a  módosítás 
elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A  Képviselő-testület  9  igen  szavazattal,  1  ellenszavazattal,  tartózkodás  nélkül  az 
önkormányzat vagyonáról és vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 
5/2003.  (II.  27.)  számú  rendeletének  módosításáról jelen  jegyzőkönyv  mellékletét  
képező 22/2009. (VI. 05.) számú rendeletet alkotja.

2.3 Alapító okiratok módosítása
2.3.1 Enying Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

Mihályfi Gábor aljegyző ismerteti, hogy az alapító okiratok módosításával kapcsolatban a 
polgármesternek  mind  a  módosító  határozatokat,  mind  pedig  az  egységes  szerkezetbe 
foglalt alapító okiratokat meg kell küldenie a MÁK-nak.

Tóth Dezső polgármester – a terjedelme miatt röviden - ismerteti a Polgármesteri Hivatal 
alapító  okiratának  módosítására  irányuló  melléklet  szerinti  határozati  javaslatot.  Kérdés, 
hozzászólás  nem  lévén  szavazásra  bocsátja  az  alapító  okirat  módosításának  elfogadását. 
Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
169/2009. (V. 27.) számú határozata:
/melléklet szerint/

2.3.2 Egyesített Szociális Intézmény

Tóth Dezső polgármester – a terjedelme miatt  röviden -  ismerteti  az Egyesített  Szociális 
Intézmény alapító okiratának módosítására irányuló melléklet szerinti határozati javaslatot. 
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Kérdés,  hozzászólás  nem  lévén  szavazásra  bocsátja  az  alapító  okirat  módosításának 
elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
170/2009. (V. 27.) számú határozata:
/melléklet szerint/

2.3.3 Városi Bölcsőde

Tóth Dezső polgármester – a terjedelme miatt röviden - ismerteti a Városi Bölcsőde alapító 
okiratának  módosítására  irányuló  melléklet  szerinti  határozati  javaslatot.  Kérdés, 
hozzászólás  nem  lévén  szavazásra  bocsátja  az  alapító  okirat  módosításának  elfogadását. 
Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
171/2009. (V. 27.) számú határozata:
/melléklet szerint/

2.3.4 Szirombontogató Óvoda

Tóth Dezső polgármester – a terjedelme miatt röviden - ismerteti a Szirombontogató Óvoda 
alapító  okiratának  módosítására  irányuló  melléklet  szerinti  határozati  javaslatot.  Kérdés, 
hozzászólás  nem  lévén  szavazásra  bocsátja  az  alapító  okirat  módosításának  elfogadását. 
Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
172/2009. (V. 27.) számú határozata:
/melléklet szerint/

2.3.5 Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola

Tóth Dezső polgármester – a terjedelme miatt röviden - ismerteti a Herceg Batthyány Fülöp 
Gimnázium és Általános Iskola alapító okiratának módosítására irányuló melléklet szerinti 
határozati  javaslatot.  Kérdés,  hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja az alapító okirat 
módosításának elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
173/2009. (V. 27.) számú határozata:
/melléklet szerint/
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2.3.6 Enying Város Szolgáltató Intézménye

Tóth Dezső polgármester – a terjedelme miatt röviden - ismerteti a Szolgáltató Intézmény 
alapító  okiratának  módosítására  irányuló  melléklet  szerinti  határozati  javaslatot.  Kérdés, 
hozzászólás  nem  lévén  szavazásra  bocsátja  az  alapító  okirat  módosításának  elfogadását. 
Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
174/2009. (V. 27.) számú határozata:
/melléklet szerint/

2.3.7 Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár

Tóth Dezső polgármester – a terjedelme miatt röviden - ismerteti a Vas Gereben Művelődési 
Ház  és  Könyvtár  alapító  okiratának  módosítására  irányuló  melléklet  szerinti  határozati 
javaslatot.  Kérdés,  hozzászólás  nem  lévén  szavazásra  bocsátja  az  alapító  okirat 
módosításának elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
175/2009. (V. 27.) számú határozata:
/melléklet szerint/

2.4 Enying  Város  Önkormányzatának  Polgármesteri  Hivatala  ügyrendjének 
módosítása

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  a  Polgármesteri  Hivatal  ügyrendjének  módosítására 
irányuló  határozati  javaslatot,  mely  jelen  jegyzőkönyv  mellékletét  képezi.  Kérdés, 
hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja az ügyrend módosítás elfogadását. Kéri, hogy aki 
azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
176/2009. (V. 27.) számú határozata:
/melléklet szerint/

3. Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előterjesztései
3.1 „Virágos Enyingért, Szép Környezetért” felhívás

Bíró  Attila TFB  elnök  ismerteti  a  bizottság  versenyfelhívás  kiírására  irányuló  melléklet 
szerinti, 85/2009. (V. 13.) számú határozati javaslatát.
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Tóth Dezső polgármester - kérdés, hozzászólás nem lévén - szavazásra bocsátja a határozati 
javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
177/2009. (V. 27.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy „Virágos Enyingért, Szép Környezetért” címmel 
versenyfelhívást  tesz  közzé  jelen  határozat  elválaszthatatlan 
mellékletét képező versenyfelhívás alapján.

Határidő: 2009. június 30. 

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Bíró  Attila TFB  elnök  ismerteti  a  bizottság  bíráló  bizottság  tagjainak  megválasztására 
irányuló melléklet szerinti, 86/2009. (V. 13.) 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 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
178/2009. (V. 27.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  2009.  évben  a  „Virágos  Enyingért,  Szép 
Környezetért” címmel meghirdetett verseny elbírálására nyolctagú 
bíráló  bizottságot  állít  fel,  melyet  a  polgármester,  a 
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 5 tagja,  a Vas 
Gereben  Művelődési  Ház  és  Könyvtár  igazgatója  valamint  az 
Enyingi Városvédő, Szépítő és Hagyományőrző Egyesület elnöke 
alkot.

Felkéri  a  Tisztelt  Bíráló  Bizottságot,  hogy  a  nyertes  pályázó 
kiválasztása  helyszíni  bejárás  tapasztalatai  alapján  történjen 
meg.

Határidő: 2009. június 30. 

Felelős: Tóth Dezső polgármester

3.2 Művelődési  Ház  tetőfelújításának  megtárgyalása  (Pénzügyi  Bizottság  támogató 
határozata a PüB jegyzőkönyvben található)

Bíró Attila TFB elnök ismerteti a bizottság Művelődési Ház tetőszerkezetének felújítására 
irányuló, 87/2009. (V. 13.) számú határozati javaslatát, mely jelen jegyzőkönyv mellékletét 
képezi, és amelyet a Pü. Biz. is támogatott.
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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 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
179/2009. (V. 27.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott  hogy  a  Művelődési  Ház  tetőszerkezet  javítási 
munkálatai céljára,  dologi kiadásokra 303 ezerFt pótelőirányzatot 
biztosít a működési hitel terhére.

Fe 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 .

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Dezső, polgármester

3.3 Zöld-Szem 04 Kft. ajánlata

Bíró  Attila TFB  elnök  ismerteti  a  bizottság  Zöld-Szem  04  Kft.  ajánlatával  kapcsolatos 
melléklet  szerinti,  88/2009.  (V.  13.)  számú  határozatát.  A  bizottság  nem  javasolja  a 
testületnek, hogy éljen az ajánlattal.

Nagy József Ödön képviselő sajnálja, hogy nem volt jelen a bizottság ülésén, mert javasolta 
volna,  hogy jöjjenek el,  és  nézzék meg a területet,  amit  a  civil  összefogás alakított  ki  az 
érintett területen. Véleménye szerint a kérelem méltányos volt, és fontosnak tartja, hogy az 
önkormányzat az erkölcsi támogatáson túl anyagi támogatást is nyújtson.

Dr.  Lelkes  Ákos alpolgármester  szintén  támogatja  a  kérelmet.  Ha  a  városnak,  vagy  a 
Szolgáltató Intézménynek kellett volna megcsinálnia ezt a munkát, jóval nagyobb költsége 
lett  volna.  Nagyon  sok  munkát  és  pénzt  áldozott  erre  a  lakosság,  szerinte  az 
önkormányzatnak is hozzá kellene tennie a kérelem támogatásával.

Venczel  Zita képviselő elmondja,  hogy a bizottság ülésén jelezték a  jelenlévőknek,  hogy 
óvatosan kell  bánni a működési  hitellel,  mert  kockázatossá teheti   a  szennyvízberuházás 
megvalósulását.

Mohai Istvánné képviselő méltányolandónak tartja a célt, más társadalmi kezdeményezést, 
alapítványokat is támogat a testület.  Amiből a városnak haszna lehet, azt támogatni kell. 
Nagyon sokat áldoztak az ott lakók a területre, és most először kértek segítséget.

Nagy József Ödön képviselő felhívja rá a figyelmet, hogy tulajdonképpen telephely bérleti 
díj  meghatározott  célra  történő  visszajuttatásáról  lenne szó.  Azt  önkormányzat  telephely 
bevételtől esne el. Szerinte megér ennyit a közösség. A Tinódi iskola itt tartotta például a 
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sportnapját. Az önkormányzat adott ugyan már támogatást, a közvilágítás megoldásával, de 
szerinte mindenképpen méltányolandó a cél.

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

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
180/2009. (V. 27.) számú határozata:
Enying Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete  a  Zöld-
Szem  04  Kft  (8130  Enying,  Kinizsi  u.  25/2.  szám  alatti 
székhelyű, képviseli: Reiber Attila ügyvezető) ajánlatát elutasító 
határozati javaslatot nem fogadta el.

Szörfi István jegyző felhívja rá a figyelmet, hogy ezzel nincs megszavazva a támogatás. Nem 
volt  módosító  javaslat,  az  eredeti  előterjesztést  nem  fogadta  el  a  testület,  de  a 
visszaforgatásról sem döntött. Ehhez rendkívüli előterjesztésre lenne szükség.

Nagy József Ödön képviselő módosító javaslatként javasolja, hogy a telephelyből befolyó 
árbevételt a térkövezésre fordítsa vissza a testület.

Dr. Lelkes Ákos alpolgármester véleménye szerint a Zöld-Szem 04 Kft. kérésének kellene 
helyt adni.

Nagy József Ödön képviselő nem rendkívüli előterjesztésként gondolja, a következő ülésre 
terjesszék elő.

Dr. Lelkes Ákos alpolgármester rendkívüli előterjesztéssel kíván élni. Nem javasolja tovább 
húzni  az  ügyet,  tegyenek  pontot  a  végére.  Javasolja,  hogy  a  testület  adja  meg   a  kért 
támogatást.

Szörfi István jegyző elmondja, hogy először napirendre kell tűzni a rendkívüli előterjesztést.

Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja a rendkívüli előterjesztés napirendre tűzését. 
Kéri, hogy aki annak elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon,

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 2 tartózkodással a rendkívüli előterjesztést  
napirendre tűzését nem fogadta el.

3.4 Haffner Józsefné elidegenítési és terhelési tilalom törlésére irányuló kérelme

Bíró Attila TFB elnök ismerteti a bizottság elidegenítési és terhelési tilalom törléséhez való 
hozzájárulás megadására irányuló melléklet szerinti, 92/2009. (V. 13.) számú határozatát.

Tóth Dezső polgármester - kérdés, hozzászólás nem lévén - szavazásra bocsátja a határozati 
javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki annak elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon,
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A Képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
181/2009. (V. 27.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  Haffner  József  és  Haffner  Józsefné.  (8130 
Enying,  Madarász V.  u.11.) tulajdonát képező  Enying 1690/5 
hrsz-ú, ingatlant 71380/2004.10.28. számú bejegyző határozattal 
terhelő beépítési kötelezettség, valamint annak biztosítására az 
ingatlan-nyilvántartásba  bejegyzett  elidegenítési  és  terhelési 
tilalom, illetve visszavásárlási jog törléséhez hozzájárul.

Felelős: Tóth Dezső polgármester 

Határidő: 2009. június 15.

3.5 Rafael Józsefné, Enying, Marosi u. 14. szám alatti ingatlanának megvásárlása

Bíró Attila TFB elnök ismerteti a bizottság ingatlanvásárlással kapcsolatban korábban hozott 
döntés hatályban tartására irányuló melléklet szerinti, 97/2009. (V. 13.) számú határozatát.

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

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
182/2009. (V. 27.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  135/2009.  (IV.  29.)  számú  határozatát 
hatályában fenntartja.

Felelős: Tóth Dezső polgármester 

Határidő: 2009. június 15.

3.6 Tájékoztatás a saját hatáskörben hozott döntésekről
3.6.1 Tűzoltóautó ideiglenes elhelyezésének kérdése

Bíró Attila TFB elnök ismerteti, hogy a bizottság a Bad Urach városától kapott tűzoltóautó 
fedett térben történő elhelyezése érdekében tárgyalásokat kezdeményez a Fertilia Kft-vel, a 
Mikó tanyával, a Mezőszöv Zrt.-vel és az Alba Volán Zrt.-vel.

3.6.2 Szemétszállítás kérdése a lakatlan ingatlanok vonatkozásában

Bíró  Attila TFB  elnök  ismerteti,  hogy  a  bizottság  a  lakatlan  ingatlanok  szemétszállítási 
díjának mérséklésével kapcsolatban tárgyalásokat kezdeményez a Zöldfok Zrt.-vel.  A Zrt. 
képviselőit meghívják a következő testületi ülésre.
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3.6.3 Vadásztársaság kérelme

Bíró Attila TFB elnök ismerteti, hogy a bizottság a Tornyos iskola épületének bérletét illetően 
tárgyalásokat kezdeményez az Enyingi Török Bálint Vadásztársasággal.

3.6.4 Zaj- és rezgésvédelemre vonatkozó helyi rendelet megalkotása

Bíró Attila TFB elnök ismerteti, hogy a bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 
bizottság következő ülésén tájékoztatást  adjon a zaj-  és  rezgésvédelemre vonatkozó helyi 
rendelet megalkotásának lehetőségét illetően.

4. Oktatási, Kulturális és Sportbizottság előterjesztései
4.1 2009/2010-es nevelési év óvodai csoportlétszámának meghatározása

Tóth Dezső polgármester ismerteti a bizottság óvoda következő nevelési évi csoportszám 
meghatározására irányuló melléklet szerinti határozati javaslatát. Kérdés, hozzászólás nem 
lévén szavazásra bocsátja a bizottság javaslatának elfogadását, kéri, hogy aki azzal egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
183/2009. (V. 27.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Szirombontogató  Óvoda  2009/2010-es 
nevelési évre vonatkozó csoportszámát 10 csoportban állapítja 
meg.

4.2 Bad  Urach-i  Tűzoltónapra  történő  kiutazáshoz  szükséges  költségek 
biztosítása (Pénzügyi Bizottság támogató határozata a PüB jegyzőkönyvben 
található)

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  a  bizottság  Bad  Urach-i  Tűzoltónapra  költségek 
biztosítására  irányuló  határozati  javaslatát,  mely jelen jegyzőkönyv mellékletét  képezi.  A 
végrehajtás határidejét 2009. május 30. napjában javasolja megállapítani. Kérdés, hozzászólás 
nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
184/2009. (V. 27.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  tudomásul  veszi,  hogy  Enying  Város  Szolgáltató 
Intézménye  a  Bad  Urach  testvérvárosban  2009.  június  10-14. 
között  megrendezésre  kerülő  Tűzoltóünnepre  kiutazó  4  fő 
tűzoltó és 1 fő enyingi kapcsolattartó számára,  a kiutazáshoz 
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biztosítja  a  tulajdonát  képező  HLT-722  forgalmi  rendszámú 
TOYOTA  HIACE  típusú  tehergépkocsit  (alvázszám: 
JT121LK1100077579). Az önkormányzat Enying – Bad Urach – 
Enying  távolságra  az  üzemanyag  költségeket,  illetve  a 
szükséges  autópálya  használati  díjakat,  Enying  Város 
Szolgáltató  Intézménye  által  kiállított  számla  ellenében 
megtéríti, a forrást Enying Város Önkormányzatának 2009. évi 
költségvetésében  szereplő  testvérvárosi  kapcsolatok  terhére 
biztosítja.

Megbízza Enying Város Szolgáltató Intézményét, hogy a jármű 
külföldön  történő  használatáról  szóló  hozzájárulást,  illetve  a 
használók felelősségvállalásáról szóló nyilatkozatot készítse el.

Határidő: 2009. május 30.

Felelős: Tóth Dezső polgármester
Viplak Tibor EVSZI vezető

5. Pénzügyi Bizottság előterjesztései
5.1 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról és felhasználásáról

Nyikos István Pü. Biz. tagja ismerteti a bizottság 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyására és 
felhasználására irányuló melléklet szerinti határozati javaslatát.

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

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

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 185/2009. (V. 27.) számú határozata:
a 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról és felhasználásárról

1.

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  2008.  évi  pénzmaradványát  
az alábbiak szerint állapítja meg:

Polgármesteri Hivatal Szolgáltató 
Intézmény

Önkormányzat

Tárgyévi  helyesbitett 
maradvány

10.371 eFt 3.349 eFt 13.720 eFt

Túlfinanszírozás -2.214 eFt -2.214 eFt

Alulfinanszírozás      181 eFt      181 eFt

Módosított 
pénzmaradvány

8.338 eFt 3.349 eFt 11.687 eFt

2.
A  Képviselő-testület  a  Polgármesteri  Hivatal  pénzmaradványának  felhasználását  az  alábbiak 
szerint szabályozza:
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a) Előző évi tartalékok hiányának rendezése: 6.818 eFt
b) Túlfinanszírozás befizetése: 2.214 eFt
c) Alulfinanszírozás nyilvántartásba vétele -181 eFt
c) Szabadon felhasználható 1.520 eFt maradványt eredeti előirányzatként tervezett kiadásokra kell 
elszámolni hitelfelvétellel szemben.

A  Szolgáltató  Intézmény  3.349  eFt  pénzmaradványát  eredeti  előirányzatként  tervezett 
kiadásokra kell elszámolni az intézményfinanszírozással szemben

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: azonnal

5.2 Támogatási kérelem tűzoltóautó önrészének hozzájárulásához

Nyikos István Pü. Biz. tagja ismerteti a bizottság Siófok Város Hivatásos Önkormányzati 
Tűzoltóság  támogatására  irányuló  78/2009.  (V.  19.)  számú  melléklet  szerinti  határozati 
javaslatát.

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

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
186/2009. (V. 27.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy Siófok Város Önkormányzata számára 372 eFt 
támogatást  biztosít  ’Siófok  Város  Hivatásos  Önkormányzati 
Tűzoltósága  részére  vízszállító  gépjármű  beszerzésének 
megnövekedett pályázati önrészéhez hozzájárulás’ címen. 

A támogatási előirányzatot forrása a működési hitel.

Felhatalmazza  a  Polgármestert  a  támogatási  szerződés 
aláírására.

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

5.3 Városi Polgárőrség támogatási kérelme
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Nyikos István Pü. Biz. tagja ismerteti a bizottság Városi Polgárőrség támogatására irányuló 
79/2009. (V. 19.) számú melléklet szerinti határozati javaslatát.

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

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
187/2009. (V. 27.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Polgárőrség  számára  250  eFt  összeg 
támogatást biztosít a működési hitel terhére.

Támogatás  célja:  városi  polgárőrség  gépjárművének  javítása, 
üzemeltetése.

Támogatás megvalósítási helye: Enying.

Felhatalmazza  a  Polgármestert  a  támogatási  szerződés 
aláírására.

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: 2009. június 30.

5.4 OLLÉ-MFB hitelkonstrukció kiválasztása (OLLÉ műfüves labdarúgó pálya)

Nyikos  István Pü.  Biz.  tagja  ismerteti  a  bizottság  OLLÉ  Program  hitelkonstrukciójának 
kiválasztására irányuló 80/2009. (V. 19.) számú melléklet szerinti határozati javaslatát.

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

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
188/2009. (V. 27.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  az  OLLÉ  műfüves  labdarugó  pálya 
beruházáshoz  szükséges  26.651  eFt  hitelösszeget  az  OLLÉ 
Program,  MFB Hitel  15 év,  nincs  türelmi idő konstrukcióban 
kívánja felvenni.
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Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: azonnal

5.5 ESZI intézkedési terv módosítás

Nyikos István Pü.  Biz.  tagja ismerteti  a  bizottság ESZI  belső ellenőrzési  intézkedési  terv 
módosítására irányuló 82/2009. (V. 19.) számú melléklet szerinti határozati javaslatát.

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

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
189/2009. (V. 27.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy hozzájárul ahhoz, hogy az Egyesített Szociális 
Intézményénél  „a  2007.  évi  2008.  évi  normatíva  elszámolás 
ellenőrzéséről”  szóló  belső  ellenőri  jelentésre  készült 
intézkedési terv 1. pontjában szereplő javaslat végrehajtásának 
határideje 2009. augusztus 31. napjára módosuljon.

Felelős: Kiss Andrea intézményvezető

Határidő: azonnal

Tóth Dezső polgármester – egyéb hozzászólás nem lévén – megköszönve a képviselők és 
bizottsági tagok munkáját a nyílt ülést 16.18 órakor bezárja.

Enying, 2009. június 2.

  Tóth Dezső Mihályfi Gábor
polgármester      aljegyző

   Bíró Attila     Gál Balázs
    hitelesítő      hitelesítő
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