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Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2009. november 19-én

tartott r e n d k í v ü l i  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, Gál Balázs, Gebula Béla Ákos,
Mohai Istvánné, Nagy József Ödön,
Nyikos István, Ifj. Szabó Attila,
Venczel Zita képviselők

Szörfi István jegyző
Mihályfi Gábor aljegyző

Szemerei Szilvia jegyzőkönyvvezető

Jelezte távolmaradását: Bíró Attila Károly, Buza Lajos, Buzási Beáta,
Dr. Miljánovits György képviselők

Tóth Dezső polgármester köszönti a megjelent képviselőket, az ülést 8.45 órakor megnyitja, 
megállapítja,  hogy a testület határozatképes,  létszáma 10 fő.  A jegyzőkönyv hitelesítésére 
felkéri Szabó Attila és Venczel Zita képviselőket, a jegyzőkönyv vezetésére Szemerei Szilviát. 
…

A felkért képviselők a hitelesítést vállalják.

…  Ismerteti,  hogy  az  ülés  azért  került  összehívásra,  mert  az  Államigazgatási  Hivatal 
Szociális és Gyámhivatala sürgeti az ESZI működési engedélyének módosítását, ezért a 25-i 
rendes ülésig már nem lehet várni a döntéssel.  Napirendként javasolja elfogadni az ESZI 
működési  engedélyének  módosítását,  a  Bölcsőde  pályázati  költségvetés  elfogadását, 
tekintve,  hogy  a  beadási  határidő  november  25.  előtt  van,  valamint  a  közétkeztetés 
közbeszerzés  lebonyolítását.  Módosító  javaslat  nem  lévén,  szavazásra  bocsátja  a  javasolt 
napirend elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a napirendet elfogadta.

N a p i r e n d:

Nyílt ülés

1. Egyesített  Szociális  Intézmény  működési  engedély  módosításának 
megkérése

Előadó: Tóth Dezső
      polgármester



2. Bölcsőde felújítás költségvetés elfogadása

Előadó: Tóth Dezső
      Polgármester

3. Közétkeztetés közbeszerzés lebonyolítására felkérés

1.Egyesített Szociális Intézmény működési engedély módosításának megkérése

Tóth Dezső polgármester ismerteti az intézmény házi segítségnyújtás ellátotti létszámának 
meghatározására, a működési engedély módosítására irányuló melléklet szerinti határozati 
javaslatot. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, hozzászólása. Kérdés, hozzászólás nem lévén 
szavazásra  bocsátja  a  határozati  javaslat  elfogadását.  Kéri,  hogy  aki  azzal  egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
380/2009. (XI. 19.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy az Egyesített Szociális Intézménynél (Enying, 
Szabadság tér 2.) a házi segítségnyújtás ellátotti létszámot – az 
Enying  Mikrokörzeti  Szociális  Intézményi  Társulás 
létrehozásáról  szóló  Megállapodás  2.5.  és  4.4  pontjaiban 
meghatározott felhatalmazás alapján – 84 főben határozza meg 
2010. január 1. napjától.

Felkéri  Tóth  Dezső  polgármestert,  hogy  a  döntésnek 
megfelelően  kezdeményezze  a  Közép-dunántúli  Regionális 
Államigazgatási  Hivatal  Szociális  és  Gyámhivatalnál  a 
működési engedély módosítását.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Dezső polgármester

2.Bölcsőde felújítás költségvetés elfogadása

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  a  bölcsőde  bővítésének,  korszerűsítésének  kiviteli 
munkáihoz  kapcsolódó  költségvetés  elfogadására  irányuló  melléklet  szerinti  határozati 
javaslatot. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, hozzászólása. Kérdés, hozzászólás nem lévén 
szavazásra  bocsátja  a  határozati  javaslat  elfogadását.  Kéri,  hogy  aki  azzal  egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

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

2/3



Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
381/2009. (XI. 19.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Városi  Bölcsőde  bővítésének, 
korszerűsítésének  kivitelezési  munkáihoz  kapcsolódó 
költségvetést a melléklet szerinti formájában elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Dezső polgármester

3.Közétkeztetés közbeszerzés lebonyolítására felkérés

Szörfi István jegyző tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Arnold János a mai napon 9 
órakor érkezik elszámolni.  A testület  legutóbb döntött a szerződésbontásról,  amire azért 
nem került sor, mert nincs szerződés. Elmondja, hogy ki kell írni a közbeszerzést. Kérdezi a 
képviselőket, kitől kérjenek ajánlatokat a közbeszerzés lefolytatására.

Gebula Béla Ákos képviselő elmondja, hogy tud javasolni egy céget megfelelő referenciák-
kal. Ők a szennyvízcsatornázásban is tudnak segíteni, megfelelő kapcsolatrendszerrel ren-
delkeznek. 150 nagyprojektben vettek részt, idén 40-50-ben működtek közre, és még nem 
volt vesztes projektjük. Ezen kívül megadja majd egy budapesti ügyvédi iroda címét is.

Szörfi István jegyző kéri, hogy az ülést követően azonnal adja meg az elérhetőségüket, hogy 
ajánlatot  kérhessenek,  és az ajánlatokat  a  25-i  rendes ülésen előterjeszthessék.  Elmondja, 
hogy legutóbb második nyertesként a Hortyi-Venicz Ügyvédi Iroda került feltüntetésre a 
határozatban. Ők jelezték, hogy most is nyújtanak be ajánlatot.

Tóth Dezső polgármester - egyéb hozzászólás nem lévén – az ülést 08.55 órakor bezárja.

Enying, 2009. november 25.

 Tóth Dezső Szörfi István
polgármester      jegyző

Ifj. Szabó Attila Venczel Zita
      hitelesítő    hitelesítő
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