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 2017. 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
m3/nap, valamint a gáz kapacitás 210 kW-konténer+35,1 m3/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 EnyingBalatonbozsok, 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, a hatályban lévő energetikai szabályozás
szerint módosításra kerültek. A 2017. évben indult közbeszerzési eljárás eredménytelenül
zárult. Ezért az Önkormányzat új közbeszerzési eljárás indítását kezdeményezte. Továbbá
többlettámogatási igénylést nyújtott be a Támogató felé, az eredménytelen közbeszerzési

1

eljárás keretein belül beérkezett ajánlati árak figyelembevételével. Sikeres közbeszerzési
eljárás lebonyolítása esetén, várhatóan 2018. évben megkezdődnek a kivitelezési munkálatok.
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 beruházáshoz szükséges tervek elkészültek. A 2017. évben indult közbeszerzési eljárás
eredménytelenül zárult, ezért az Önkormányzat új közbeszerzési eljárás indítását
kezdeményezte. Továbbá többlettámogatási igénylést nyújtott be a Támogató felé, az
eredménytelen közbeszerzési eljárás keretein belül beérkezett ajánlati árak
figyelembevételével. Sikeres közbeszerzési eljárás lebonyolítása esetén, várhatóan 2018.
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 beadásra került a Hatóság részére. Az építési engedély
jogerőre emelkedését követően elkészül a kiviteli tervdokumentáció. A tervdokumentációk
megléte után összeállításra kerül a közbeszerzési dokumentáció. A Közbeszerzési eljárás
során kiválasztásra kerül a kivitelező. Várhatóan a kivitelezési munkálatok a 2019. évben
megkezdődnek.
5. Ipari parkok, iparterületek fejlesztése
Az Önkormányzat 494.162.080,- forint támogatásba részesült ipari terület kialakítására
vonatkozóan.
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, mely révén a térségben megnövekedhet a
helyben dolgozók száma.
Az előkészítési munkálatok folyamatban vannak.

6.

Egyéb közfoglalkoztatási mintaprogram- egyéb belvízelvezetés

A program keretein belül a 2018. évben 500 m hosszú árok rendbetétele valósul meg. 150 m
hosszban csak az eredeti földárok tisztítása, profilozása és az ott lévő átereszek tisztítása. Ez a
szakasz a Petőfi Sándor u. 3-tól a Cinca-Csíkgát patakig tart – mely katasztrófavédelmi
szempontból igen fontos.
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A fennmaradó 350 méteren, összesen 3 helyszínen nem csak tisztítás, de az árkokat
megerősítő lapozás, valamint az átereszek cseréje történik meg.
A Petőfi Sándor utca 5/B-től 3-ig (ásott szakasz kezdetéig) 50 m hosszban, melyre azért van
szükség, mivel a szemben lévő oldalról, a Völgy utcából nagyobb esőzések alkalmával
jelentős mennyiségű csapadékvíz zúdul le ebbe az árokba.
A Bajcsy-Zsilinszky utca végétől, a 19-es számtól a Petőfi Sándor utca 24-ig tartó 170 m
hosszú szakasz lapozására azért van szükség, mert az évek során, több helyen jelentősen
feltelítődött. Fontosságát igazolja, hogy ez a szakasz eredetileg is kövezett árok, mely mára
nagymértékben megrongálódott.
A Petőfi Sándor utca 85-től a Cinca-Csíkgát patakig tartó 130 m-es hosszban árok lapozás
történik, mely az utca másik végéhez (ásott szakasz) hasonlóan szintén kiemelkedő
fontosságú a csapadékvíz elvezetése szempontjából. Az árokszakasz, mely nagy részben a
Bástya utcában található, a Petőfi Sándor utca felének, a Kossuth Lajos utca és a Bástya utca
csapadékvíz-elvezetését szolgálja a Cinca-Csíkgát patakba. Ezen a részen kevésbé jelentős a
nádas elterjedése az árokban, valószínűleg a buzgárok hiánya miatt, ezért épségének
megőrzése, falának megerősítése, valamint a könnyebb tisztíthatóság érdekében itt
megoldható a lapozás.
A Bástya utcában, a 11-es számtól 30 m hosszban ”K” szegély lerakása valósul meg,
melynek célja, hogy az utca út felületéről lefolyó csapadék az árokba kerüljön.
A Vas Gereben utca 3-tól a Nagyatádi utcáig tartó szakasz 600 m-es hosszán 3 soros, a
Nagyatádi utca 1-től az István király utcáig tartó 180 m-es hosszán 2 soros, és az István király
utca Nagyatádi és Diófa utcák közötti 330 m-es hosszán 2 soros a betonlapokból álló járda
valósul meg. Ezeken a helyeken a lapok nagy része az idő során sérült, töredezett, sok helyen
hiányos. A felújítás során lehetőség szerint tömörített homokágyazat készül a lapok alá. A
töredezett járdalapok kicserélésre kerülnek, a hiányzók pedig pótlásra.
A negyedik szakasz a Kossuth Lajos utcában az Enyingi Szirombontogató Óvoda Kossuth
Lajos utcai intézménye és az OTP Bank épülete közötti járdát érinti, ahol a már meglévő
térkövezett rész kerül folytatásra. A felújítandó járda területe 396 m2.

7.

Önkormányzati épület energetikai fejlesztése Kabókapusztán

Az Önkormányzat tulajdonában lévő enyingi 7722 hrsz.-ú, természetben Enying, Juhász Gy.
u. 35. szám alatti művelődési ház energetikai beruházása valósul meg. A tervezési időszak
lezárult. Várhatóan a közbeszerzési eljárás megindítását, majd eredményes lezárását követően
megkezdődhetnek a kivitelezési munkálatok. A projekt fizikai befejezésének tervezett napja
2020.01.31.

8.

Külterületi utak szilárd burkolattal történő ellátása és útfenntartáshoz kapcsolódó
gépbeszerzés Enyingen

Az 1. célterület magába foglalja az enyingi 016 hrsz.-ú, természetben Enying, Török Bálint
utca folytatásában lévő 562 m hosszú külterületi utat és az enyingi 0141 hrsz.-ú, természetben
a Szennyvíz telep után lévő zártkertet követő 810 m hosszú útszakasz karbantartását,
felújítását. Az enyingi 0141 hrsz.-ú útszakasz tekintetében jogerős építési engedély
(2017.04.27. napján jogerőre emelkedett) áll az Önkormányzat rendelkezésére. Az 1.
célterület tekintetében közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges, mellyel kapcsolatban a
közbeszerzési szakember kiválasztásra került.
A 2. célterület 1 db vontatott gréder és 1 db rézsűzúzó beszerzésére biztosít lehetőséget.
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 71. §. (1)
bekezdés a) pontja alapján a két mezőgazdasági gép beszerzési értéke nem éri el a nettó 15
millió forintot, ezért közbeszerzési eljárás lefolytatása nem indokolt, vagyis az Önkormányzat
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saját beszerzési szabályzata alapján folytatja le az eljárást. A három ajánlat a pályázat
beadásakor az Önkormányzat rendelkezésére állt. Az idei évben a legkedvezőbb ajánlatot
adott vállalat még tartja az ajánlatát.
A beruházás az Enyingi Földtulajdonosok Közössége által biztosított pályázati önerőnek
köszönhetően valósulhat meg.

9.

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatás

A beruházás során az Enyingi Szirombontogató Óvoda Enying, Vas Gereben u. 1. szám alatti
óvodaépület fűtéskorszerűsítése és az enyingi 1332 hrsz.-ú, természetben Enying, Kossuth L.
u. 25. szám alatti és az enyingi 39 hrsz.-ú, természetben Balatonbozsok, Gárdonyi utcában
található óvodaépület tetőfelújítása valósul meg. A pályázat során benyújtott költségvetés a
2017. évben készült, vagyis a teljes beruházás tervezett összköltség bruttó 36.137.281,- forint,
melyből 30.000.000,-forint támogatásban részesült az Önkormányzat. Kiválasztásra került a
Kivitelező a fűtéskorszerűsítésre vonatkozóan és elindításra került a közbeszerzési eljárás a
tetőfelújítások tekintetében.
10. A 2018. évbe beadott pályázatok
Pályázat típus
Bethlen Gábor
Alapítvány
Innovációs és
Technológiai
Minisztérium
Földművelésügyi
Minisztérium

Megnevezés
Testvérvárosi és együttműködések
2018. évi Európai Mobilitási hét és autómentes
nap

Állapot
Nyert-folyamatban

Nyert-folyamatban

Hazai hulladékgazdálkodással és
szelektívhulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági
környezettudatos szemlélet formálása fordítható
támogatás
Beadva-döntésre vár

Leader

Szabadidős és pihenőpark kialakítása

Beadva-döntésre vár

Leader

Új térségi kamerarendszer kialakítása

Beadva-döntésre vár

BM

Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatása (utak felújítása)

Beadva-döntésre vár

11. 2015. évtől benyújtott pályázatok
Pályázat típusa
BM

Beadás
éve
2015

2015
2015

Szociális szakosított ellátást és gyermekek átmeneti
gondozást…

2015

BM

Óvodai Kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása
Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola
épületének és udvari épületének energiahatékonysági
korszerűsítése”
Enying város önkormányzati épületeinek energetikai
fejlesztése

KEOP-5.7.0/15-2015-0105
KEOP-5.7.0/15-2015-0172

Megnevezés
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Állapot
befejeződött-jelentés
befejeződött-jelentés
befejeződött-jelentés
nem nyert

BM
BM
Alapítvány
TOP-3.1.1-15-FE1-201600018
TOP-2.1.3-15-FE1-201600018
TOP-4.2.1-15-FE1-201600016
TOP-1.1.1-15-FE1-201600015
TOP-1.4.1-15-FE1-201600041
TOP-2.1.2-15-FE1-201600004

2015
2015
2016
2016

Mikro-és kisbusz vásárlására támogatás
(21/2015.(IV.17.)
Önkormányzat feladatellátást szolgáló fejlesztések JÁRDA
Nemzeti Ovi-Foci, Ovi-Sport Program
Fenntartható települési közlekedésfejlesztés (kerékpárút)

2016

Települési környezetvédelmi infrastrúra-fejlesztések
(csapadékvíz)

2016

Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájánka bővítése,
fejlesztése (GYEJÓ)

2016

2016
2016

BM
2016
BM
2016
VP-6.7.4.1.1-16
2016

Ipari parkok, iparterületek fejlesztése
A foglalkoztatás és az életminőség javítésa családbarát,
munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások
fejlesztésével (óvoda tető)
Zöld város kialakítása
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatása-belterületi utak, járdák, hidak felújítása
(járda)
Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti
gondozását szolgáló önkormányzati intézmények
fejlesztése, felújítása támogatására (oldaltető)
Településképet meghatározó épületek külső
rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása,
fejlesztése, korszerűsítése (Tornyos iskola)

TOP-3.2.1-15-FE1-201600050

2016

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
(Enyingi Polgármesteri Hivatal)

TTP-KP-1-2016/1-000053

2016

Testvérvárosi tapasztalatcserék

Vis maior támogatás

2016

támfal helyreállítási munkálataira

nem nyert
nem nyert
Nyert, de
visszautasítottuk
nem nyert
nem nyert
NYERTfolyamatban
NYERTfolyamatban

nem nyert
NYERTfolyamatban

nem nyert

nem nyert

nem nyert
NYERTfolyamatban
befejeződött-jelentés
befjezeződöttjelentés

AMN-182/2016

2016

Mobilitási Hét

befejeződött-jelentés

KKETTKK-56P-04-0692

2016

'56-os megemlékezés Enyingen

befejeződött-jelentés

Helyi foglalkoztatási együttműködések Enying járásban

NYERTfolyamatban

TOP-5.1.2-15-FE1-201600003

2016

2017

Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak
kezeléséhez, állpaotjavításához, karbantartásához
szükésges erő-és munkagépek beszerzése

NYERTfolyamatban

2017

az ammónium-ionnal érintett ivóvízminőség-javító
projektek megvalósítására

NYERTfolyamatban

2017

Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben kedvezményezett térségek

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
KEHOP-2.1.3-15-201700037
EFOP-3.9.2-16-2017-00001
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-162017-01064

2017

TTP-KP-1-2017/1-000211

2017

MLSZ Országos Pályaépítési
programban

2017

önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez
Testvérvárosi tapasztalatcserék
Kisméretű 20x40m (22*42 m) műfüves labdarúgó pálya”

2017

Önkormányzati Feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatása (2 óvoda tető és 1 fűtéskorszerűsítés

AMN-136/2017

2017

Mobilitási Hét

TOP-5.3.1-16-FE1-201700004

2017

BM

NYERTfolyamatban
NYERTfolyamatban
befejeződött-jelentés
befejeződött-jelentés
NYERTfolyamatban

befejeződött-jelentés
A helyi identitás és kohézió erősítése a Enying térségében NYERTfolyamatban
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TOP-3.2.1-16-FE1-201700016

Bethlen Gábor Alapítvány
Innovációs és Technológiai
Minisztérium

2017

Önkormányzati épület energetikai fejlesztése
Kabókapusztán

NYERTfolyamatban

2017

Települési Önkormányzatok rendkívüli támogatása

befejeződött-jelentés

2018

Települési Önkormányzatok rendkívüli támogatása

beadva-döntésre vár
NYERTfolyamatban
NYERTfolyamatban

2018
2018

Földművelésügyi
Minisztérium
2018
Leader

2018

Leader

2018

BM
2018

Testvérvárosi és együttműködések
2018. évi Európai Mobilitási hét és autómentes nap
Hazai hulladékgazdálkodással és
szelektívhulladékgyűjtéssel kapcsolatos lakossági
környezettudatos szemlélet formálása fordítható
támogatás
Szabadidos és pihenopark kialakítása

beadva-döntésre vár
beadva-döntésre vár

Új térségi kamerarendszer kialakítása

beadva-döntésre vár

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatása (utak felújítása)

beadva-döntésre vár

12. Enying térségben folyó egyéb pályázatok
Pályázat típusa

Megnevezés

Állapot

EFOP-1.8.5-17

Menő menzák az iskolában

NYERT-folyamatban

EFOP-1.4.4-17

Bari Shej - Nagy lány - Fátă Máré

NYERT-folyamatban

EFOP-3.2.9-16

Óvodai és iskolai szociális segítő
tevékenység fejlesztése

NYERT-folyamatban

EFOP-1.2.9-17

Nők a családban és a munkahelyen

NYERT-folyamatban
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