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Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2009. november 25-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 Károly, Botos Sándor, Buza Lajos,
Gebula Béla Ákos, Dr. Miljánovits György,
Mohai Istvánné, Nyikos István,
Ifj. Szabó Attila, Venczel Zita képviselők

Szörfi István jegyző
Mihályfi Gábor aljegyző
Závodni Lászlóné pénzügyi vezető

Viplak Tibor EVSZI vezető

Szemerei Szilvia jegyzőkönyvvezető

Jelezte távolmaradását: Buzási Beáta képviselő

Nem jelezte távolmaradását: Gál Balázs, Nagy József Ödön képviselők

Tóth Dezső polgármester köszönti a megjelent képviselőket, a Városi TV nézőit. Az ülést 
15.00  órakor  megnyitja,  megállapítja,  hogy  a  képviselők  határozatképes  számban 
megjelentek,  létszámuk  10  fő.  Ismerteti,  mely  képviselők  jelezték  az  ülésről  való 
távolmaradásukat. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Bíró Attila Károly és Botos Sándor 
képviselőket, a jegyzőkönyv vezetésére Szemerei Szilviát. 

A felkért képviselők a hitelesítést vállalják.

… Ismerteti  a  képviselők  részére  kiküldött  napirendet.  Kéri  a  képviselőket,  tegyék  meg 
napirend-módosító javaslataikat.

Bíró Attila képviselő javasolja az 5.9 napirendi pontot levenni a napirendről, ugyanis jogi 
aggályok merültek fel, ezért a bizottság újra tárgyalja.

Tóth  Dezső polgármester  szavazásra  bocsátja  az  5.9  napirendi  pont  napirendről  való 
levételét. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az 5.9 napirendi pontot levette a napirendről.

Tóth Dezső polgármester javasolja, hogy 1.6 napirendi pontként tűzzék napirendre a Városi 
Bölcsőde pályázat  költségvetésével  kapcsolatos döntéseket.  Kéri,  hogy aki  azzal  egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.



A Képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal 1.6 napirendi pontként napirendre vette a Városi  
Bölcsőde pályázat költségvetésével kapcsolatos döntéseket.

Tóth  Dezső polgármester  javasolja,  hogy  2.5  napirendi  pontként  tűzzék  napirendre  az 
önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérleti díjának megállapításáról szóló rendelet 
módosítását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A  Képviselő-testület  10  igen,  egyhangú  szavazattal  2.5  napirendi  pontként  napirendre  vette  az  
önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérleti díjának megállapításáról szóló 22/1994. 
(X. 27.) számú rendelet módosítását.

Tóth  Dezső polgármester  javasolja,  hogy  2.6  napirendi  pontként  tűzzék  napirendre  a 
közétkeztetés közbeszerzési tanácsadó kiválasztására ajánlatok kérését. Kéri, hogy aki azzal 
egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A  Képviselő-testület  10  igen,  egyhangú  szavazattal  2.6  napirendi  pontként  napirendre  vette  a  
közétkeztetés közbeszerzési tanácsadó kiválasztására ajánlatok kérését.

Tóth Dezső polgármester javasolja, hogy a PüB előterjesztései között a 4.3 napirendi pont 
helyett a bizottság 217/2008. Korm. rendelet módosításával kapcsolatos 136/2009. (XI. 17.) 
számú határozati javaslatát tűzzék napirendre. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással 
szavazzon.

A Képviselő-testület 10 igen, egyhangú szavazattal a 4.3 napirendi pont helyett napirendre vette a  
217/2008. Korm. rendelet módosításával kapcsolatos felkérést.

Tóth  Dezső polgármester  javasolja,  hogy  zárt  ülésre  vegyék  napirendre  az  OKS 
előterjesztéseit.

Gebula Béla Ákos OKS elnök elmondja, hogy a bizottságnak nincs előterjesztése zárt ülésre, 
a jegyzőkönyv saját hatáskörben hozott határozatokat tartalmaz.

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

A Képviselő-testület 10 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 közötti eseményekről
1.2 2009. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása

 (A PüB. támogató döntése a bizottsági jegyzőkönyvben olvasható.)
1.3 2009. évi költségvetés III. negyedéves teljesítéséről beszámoló

(A PüB. támogató döntése a bizottsági jegyzőkönyvben olvasható.)
1.4 2010. évi költségvetési koncepció

 (A PüB. és a TFB módosító javaslatai és támogató döntése a bizottsági 
jegyzőkönyvben olvasható.)
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1.5 Enying  Mikrokörzeti  Szociális  Intézményi  Társulás 
Megállapodásának módosítása

1.6 Városi Bölcsőde pályázat költségvetésével kapcsolatos döntések

Előadó: Tóth Dezső
 polgármester

2.Jegyző, Aljegyző előterjesztései
2.1Az állatok tartásáról szóló rendelet
2.2Enying Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról  szóló 
11/2007. (III. 30.) számú rendelet módosításáról
2.3Az  önkormányzat  tulajdonában  lévő  lakások  és  helyiségek  bérletéről  és  
elidegenítéséről szóló 25/2002. (XII. 12.) számú rendelet módosításáról
2.4Polgármesteri Hivatal létszámbővítése
2.5az  önkormányzat  tulajdonában  lévő  lakások  és  helyiségek  bérleti  díjának  
megállapításáról szóló 22/1994. (X. 27.) számú rendelet módosítása
2.6közétkeztetés közbeszerzési tanácsadó kiválasztására ajánlatok kérése

Előadó: Szörfi István, Mihályfi Gábor
     jegyző    aljegyző

3.Oktatási, Kulturális és Sportbizottság előterjesztései
3.1Fejér Megyei Hírlap ajánlata település bemutatására
3.2Ajánlás a Fejér Megyei Önkormányzat kitüntetéseire

4.Pénzügyi Bizottság előterjesztései
4.1 Folyószámla hitelkeret felhasználásáról
4.2 Herceg Batthyány  Fülöp  Gimnázium  és  Általános  Iskola  előirányzat 

biztosítása
4.3 217/2008. Korm. rendelet módosításával kapcsolatos felkérést
4.4 Enying Város Szolgáltató Intézménye intézkedési terve
4.5 Intézményi előirányzat átcsoportosítások – konyha felújítás
4.6 Előirányzat átcsoportosítás – EVSZI
4.7 Étkezési díj beszedése
4.8 Többletbevétel felhasználásának engedélyezése – Vas G. Műv. Ház és 

Könyvtár
4.9 Multifunkcionális munkagép

Előadó: Buza Lajos
       PüB elnöke

5.Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előterjesztései
5.1 2010. évi garázsbérleti díjak megállapítása
5.2 2010. évi haszonbérleti díjak megállapítása
5.3 Gyep művelési ágú ingatlanok haszonbérleti díja 2010. évben
5.4 Haszonbérbe adható termőföldek 2010. évben
5.5 Telephely  céljára  bérbe  adott  földterületek  2010.  évi  bérleti  díjának 

megállapítása
5.5.1 Marton Lajos
5.5.2 Zöld-Szem 04 Kft. (2 határozat)
5.6 2010.  évben  értékesítendő  önkormányzati  építési  telkek  körének 

kijelölése, értékkategóriájának meghatározása
5.7 2009.  december  31.  napjával  lejáró  haszonkölcsön  szerződések 

megújítása
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5.8 Szabadság  tér  16.  szám  alatti  helyiség  bérleti  szerződés 
meghosszabbítása

5.9 Napirendről levéve
5.10 Lakossági megkeresés – Petőfi u. 39. előtti járda
5.11 Varga József pályázat benyújtásával kapcsolatos kérelme
5.12 Tóth Gyula járdafelújításra vonatkozó kérelme
5.13 Technikai határozat – ingatlan árverés
5.14 Magyar és Társa 2000 Kft. kérelme
5.15 Fejér  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  ismételt  kérelme 

ingyenes használati jog bejegyzésére
5.16 DRV árajánlata – Alsótekeres rekonstrukció
5.17 Földanya Alapítvány kezdeményezése
5.18 MÁSZ ajánlata
5.19 Református Egyházközség járda felújításra vonatkozó kérelme

Előadó: Bíró Attila
               TFB elnöke

Zárt ülés 

1. Jegyzői előterjesztések
1.1 Enying város szennyvízelvezetése projekt - szerződések felbontása
1.1 Közérdekű munkavégzés

Előadó: Szörfi István
          jegyző

1.Polgármester előterjesztései
1.1Beszámoló a két ülés közötti eseményekről

Tóth Dezső polgármester ismerteti beszámolóját, mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

15.25 órakor megérkezik Ifj. Szabó Attila képviselő, a testület létszáma 11 fő.

Tóth  Dezső polgármester  a  legutóbbi  testületi  ülésen  a  Mezőföldi  Többcélú  Kistérségi 
Társulás irodavezetője által kért többlettámogatás kapcsán kiosztásra került az irodavezető 
írásbeli  tájékoztatója,  melyet  jelen  jegyzőkönyv  melléklete  tartalmaz,  továbbá  elmondja, 
hogy  az  irodavezető  szívesen  ad  szóban  is  tájékoztatást  ezzel  kapcsolatban.  Kérdezi  a 
képviselőket, kíván-e valaki kérdést intézni ezzel kapcsolatban.

Lipták Rita irodavezető nem kívánja szóban kiegészíteni a leírtakat, ha kérdés van, válaszol.

Dr. Miljánovits György képviselő kérdezi, hogy van-e akadálya annak, hogy most döntsön 
e tárgyban a testület.

Szörfi  István jegyző  kérdezi,  miért  csak  most  került  ide  a  tájékoztató  levél,  és  miért  a 
testület,  nem  pedig  a  PüB  elé.  Jelenleg  nincs  napirenden,  de  a  testület  8  egybehangzó 
szavazattal, minősített többséggel napirendre tűzheti. Fenntartja további véleményét, hogy a 
kért  összeg  megegyezik  azzal,  amennyivel  kevesebbet  biztosított  a  kistérség  számára  a 
testület a 2009. évi költségvetés összeállításakor. A kiosztott anyag nem tartalmaz határozati 
javaslatot, tehát, ha napirendre tűzik, azt meg kell fogalmazni.
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Lipták Rita irodavezető elmondja, hogy az ülést megelőző napon kérték fel a tájékoztatás 
elkészítésére. Azt ő maga készítette el,  neki azonban az SzMSz szerint nincs előterjesztési 
joga, ezért nem tartalmaz a levél határozati javaslatot.

Tóth Dezső polgármester javasolja, hogy a PüB soron következő ülésén tárgyalja meg, és a 
decemberi testületi ülésre terjessze elő javaslatát.

Gebula  Béla  Ákos képviselő  kiegészítést  tesz  a  két  ülés  között  történtekhez.  Régóta 
közszájon forog már a téma, és a lakosság megérdemli a korrekt tájékoztatást. Idézi a KVFMI 
levelének részletét,  mely  szerint  Enying  város  szennyvízelvezetése  és  tisztítása  projekttel 
kapcsolatban  az  önkormányzattal  2008.  december  16-án  kötött  támogatási  szerződéstől 
elállnak. Ez a csatornapályázat támogatási szerződésének felbontását jelenti. Eddig pletyka 
keringett a városban erről,  de valóban így történt.  Megtörténtek a fellebbezések a döntés 
ellen, sokat tárgyalt ő maga is ez ügyben, de a fellebbezést visszautasították, azt csak bírósági 
úton lehet megtámadni. Először fordult elő ilyen az országban. Sok indokot soroltak fel a 
levélben,  hivatkoztak  a  nem  megfelelő  tájékoztatásra,  az  egyeztetéseken  való  nem 
megjelenésre. Leszögezi, hogy a Képviselő-testület a szükséges határozatokat meghozta, a 
megfelelő szervezeteket megbízta. Zárt ülésen egyeztetnek a további lehetőségekről. Ezzel 
azonban  nem  zárul  le  a  csatornázás  sorsa.  Magas  szintről  származó  információi  szerint 
hamarosan kiírásra kerül  egy egyfordulós pályázat, melyhez megfelelő szintű előkészített 
anyagra  lesz  szükség.  Nem vagy  csak  módjával  javasolja  felelősök  keresését,  mert  a  cél 
megfelelő  pályázattal  indulni,  a  megfelelő  közreműködő  cégek  kiválasztásával.  Hátrány 
valószínűleg nem fogja érni az önkormányzatot. Az önkormányzat a döntéseket meghozta, 
azért  mert  nem volt  minden esetben  jó  a  választás,  nem lehet  személyi  felelőst  keresni. 
Mindenki tegye a dolgát. A pályázat elbírálásának eredménye április környékén dől el. Nem 
lehet elveszíteni a bizodalmat.

Tóth Dezső polgármester köszönettel veszi Gebula Béla Ákos tájékoztatóját. Ő maga is erről 
kívánt tájékoztatást adni.

1.22009. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása

Tóth Dezső polgármester ismerteti a 2009. évi költségvetés módosításáról szóló melléklet 
szerinti  rendelettervezetet.  Kérdés,  hozzászólás  nem  lévén  szavazásra  bocsátja  a 
rendelettervezet elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 9 igen, egyhangú szavazattal Enying Város Önkormányzatának a 
2009.  évi  költségvetésről  szóló 12/2009.  (III.  02.)  számú  rendeletének 
módosításáról jelen  jegyzőkönyv  mellékletét  képező  53/2009.  (XI.  30.) számú 
rendeletet alkotja.

1.32009. évi költségvetés III. negyedéves teljesítéséről beszámoló

Tóth Dezső polgármester ismerteti a 2009. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről szóló 
beszámoló  elfogadására  irányuló  melléklet  szerinti  határozati  javaslatot.  Kérdés, 
hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki 
azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
382/2009. (XI. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  2009.  évi  költségvetés  III.  negyedéi 
teljesítéséről szóló beszámolót jelen határozat elválaszthatatlan 
részét  képező  1.  és  2.  számú  melléklet  szerinti  formában  és 
tartalommal

862.121 eFt bevétellel és

838.472 eFt kiadással

hagyja jóvá.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Dezső polgármester

1.42010. évi költségvetési koncepció

Tóth  Dezső polgármester  a  koncepcióhoz  kapcsolódó  bizottsági  határozati  javaslatokat 
kívánja ismertetni egyenként. Elsőként ismerteti a PüB Polg. Hiv. létszámával kapcsolatos 
melléklet szerinti  137/2009.  (XI.  17.)  számú határozati  javaslatát.  Kérdezi a képviselőket, 
van-e  véleményük,  hozzászólásuk  ezzel  kapcsolatban.  Kérdés,  hozzászólás  nem  lévén 
szavazásra  bocsátja  a  határozati  javaslat  elfogadását.  Kéri,  hogy  aki  azzal  egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
383/2009. (XI. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Polgármesteri  Hivatal  létszámának  2010. 
január  1.  napjától  2  fővel  történő  létszámemelését  nem 
támogatja.

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  a  PüB  orvosi  ügyeletre  vonatkozó  pályázattal 
kapcsolatos  melléklet  szerinti  139/2009.  (XI.  17.)  számú határozati  javaslatát.  Kérdezi  a 
képviselőket,  van-e  véleményük,  hozzászólásuk ezzel  kapcsolatban.  Kérdés,  hozzászólás 
nem  lévén  szavazásra  bocsátja  a  határozati  javaslat  elfogadását.  Kéri,  hogy  aki  azzal 
egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
384/2009. (XI. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Nemzeti  Fejlesztési  Ügynökség  által  kiírt 
KDOP-2009-5.2.1/a  számú  pályázat  önrészét  legfeljebb 
2.000.000,-  Ft-tal  szerepelteti  a  2010.  évi  költségvetési 
koncepcióban fejlesztési céltartalékban.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: 2010. február 28.

Tóth Dezső polgármester ismerteti a PüB köztisztviselők cafetéria juttatásával kapcsolatos 
melléklet szerinti  141/2009.  (XI.  17.)  számú határozati  javaslatát.  Kérdezi a képviselőket, 
van-e véleményük, hozzászólásuk ezzel kapcsolatban.

Dr. Miljánovits György képviselő kérdezi, hogy nem 210 eFt-ról volt-e szó. A bizottsági 
jegyzőkönyvet olvasva megtalálja a vonatkozó részt, és látja, hogy valóban az elhangzott 
összegről volt szó.

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

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
385/2009. (XI. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  köztisztviselők  részére  cafeteria  juttatást 
szerepeltet  a  koncepcióban a  2009.  évi  juttatások  összegének 
25%-os járulékokkal emelt szintjén., azaz 228 eFt/Ft/fő + 25% 
járulék értékben.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: folyamatos

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  a  PüB  közalkalmazottak  cafetéria  juttatásával 
kapcsolatos  melléklet  szerinti  142/2009.  (XI.  17.)  számú határozati  javaslatát.  Kérdezi  a 
képviselőket,  van-e  véleményük,  hozzászólásuk ezzel  kapcsolatban.  Kérdés,  hozzászólás 
nem  lévén  szavazásra  bocsátja  a  határozati  javaslat  elfogadását.  Kéri,  hogy  aki  azzal 
egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
386/2009. (XI. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a közalkalmazottak részére cafeteria juttatást 
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szerepeltet  a  koncepcióban  60  eFt/Ft/fő  +  25%-os  járulékok 
szinten.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: folyamatos

Tóth Dezső polgármester  ismerteti  a  PüB dologi  kiadások szerepeltetésével  kapcsolatos 
melléklet szerinti  143/2009.  (XI.  17.)  számú határozati  javaslatát.  Kérdezi a képviselőket, 
van-e  véleményük,  hozzászólásuk  ezzel  kapcsolatban.  Kérdés,  hozzászólás  nem  lévén 
szavazásra  bocsátja  a  határozati  javaslat  elfogadását.  Kéri,  hogy  aki  azzal  egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
387/2009. (XI. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  dologi  kiadásokat  az  alábbi  módszerek 
alkalmazásával szerepelteti a koncepcióban:
1.) 2009.  évi  eredeti  előirányzat  infláció  mértékével  emelt 

összeg
2.) 2009. évi III. negyedévi teljesítés osztva kilenccel, szorozva 

12-vel és 1.041-el, ahogy írásban kiküldésre került
3.) közüzemi  számlák  alapján  a  háromévi  átlagfogyasztás  a 

jövő évi áron

Felelős: intézményvezetők
 Tóth Dezső polgármester

Határidő: folyamatos

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  a  PüB  fejlesztési  céltartalékkal  kapcsolatos  melléklet 
szerinti  144/2009.  (XI.  17.)  számú  határozati  javaslatát.  Kérdezi  a  képviselőket,  van-e 
véleményük, hozzászólásuk ezzel kapcsolatban. Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra 
bocsátja  a  határozati  javaslat  elfogadását.  Kéri,  hogy  aki  azzal  egyetért,  kézfeltartással 
szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
388/2009. (XI. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  költségvetési  koncepcióban  a  fejlesztési 
kiadásokat  céltartalékba  helyezi  a  kötelező  vállalások 
szerepeltetésével.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: folyamatos
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Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  a  PüB  óvoda  pályázat  szerepeltetésével  kapcsolatos 
melléklet szerinti 145/2009. (XI. 17.) számú határozati javaslatát. A határidő elírásra került, 
helyesen  folyamatos  határidőről  van  szó.  Kérdezi  a  képviselőket,  van-e  véleményük, 
hozzászólásuk ezzel  kapcsolatban.  Kérdés,  hozzászólás  nem lévén szavazásra  bocsátja  a 
határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
389/2009. (XI. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy a költségvetési koncepcióban a fejlesztéseket 
céltartalékba  helyezi,  a  vállalt  kötelezettségek  valamint  az 
óvoda pályázat 11 millió Ft-os önrészének szerepeltetésével.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: polgármester

Tóth Dezső polgármester ismerteti a TFB óvoda pályázattal kapcsolatos melléklet szerinti 
163/2009. (XI. 18.) számú határozati javaslatát. Kérdezi a képviselőket, van-e véleményük, 
hozzászólásuk ezzel  kapcsolatban.  Kérdés,  hozzászólás  nem lévén szavazásra  bocsátja  a 
határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
390/2009. (XI. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Szirombontogató  Óvoda  fejlesztésére 
vonatkozó kérelmét támogatja, és a pályázathoz szükséges 11 
millió Ft-ot a 2010. évi költségvetési koncepcióban szerepelteti.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: 2009. november 30.

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  a  TFB  szennyvízprojekthez  kapcsolódóan  1  fő 
foglalkoztatására irányuló melléklet szerinti 189/2009. (XI. 18.) számú határozati javaslatát. 
Kérdezi a képviselőket, van-e véleményük, hozzászólásuk ezzel kapcsolatban.

Gebula  Béla  Ákos képviselő  az  imént  ismertetett  tájékoztatás  miatt  szerinte  erre 
pillanatnyilag nincs szükség, okafogyott az előterjesztés. Ha megfelelő céget választanak, 
szintén okafogyott. De a későbbiekben várhatóan vissza kell rá térni, már az elkövetkező 
víziközmű társulattal kapcsolatos előterjesztés kapcsán. Szerinte most nem kell elfogadni 
ezt a határozati javaslatot.

Tóth Dezső polgármester – egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén - szavazásra bocsátja a 
határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület  0  igen szavazattal,  8  ellenszavazattal,  3  tartózkodással  az  alábbi  határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
391/2009. (XI. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testület  úgy 
határozott,  hogy  a  szennyvízprojekthez  kapcsolódóan  2010. 
január  1.  napjától  megbízási  szerződés  keretében  1  fő 
szakember alkalmazását nem támogatja.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: folyamatos

Tóth Dezső polgármester ismerteti  a  TFB vízikörzmű társulat  előkészítéséhez szükséges 
dokumentumok  feldolgozásával  kapcsolatos  melléklet  szerinti  190/2009.  (XI.  18.)  számú 
határozati  javaslatát.  Kérdezi  a  képviselőket,  van-e  véleményük,  hozzászólásuk  ezzel 
kapcsolatban.

Gebula  Béla  Ákos képviselő  nagyon  fontosnak  tartja,  hogy  elfogadja  a  testület  ezt  a 
határozati javaslatot, mert a víziközmű társulatnak mindenképpen idén meg kell alakulnia, 
meg kell lennie az önerő igazolásának.

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

A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
392/2009. (XI. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testület  úgy 
határozott,  hogy  felkéri  a  Polgármesteri  Hivatalt,  hogy 
munkaerő  átcsoportosítással  és  túlmunkával  végeztesse  el  a 
Víziközmű  Társulat  előkészítéséhez  kapcsolódó 
dokumentumok  feldolgozását,  a  szükséges  kimutatások 
elkészítésével  együtt,  mely túlmunka ellenértékét  a  2010.  évi 
költségvetésben biztosítja.

Felelős: Tóth Dezső polgármester
Szörfi István Jegyző

Határidő: 2009. december 10.

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  az  EüB  korábbi  döntés  visszavonására  irányuló 
melléklet szerinti  155/2009.  (XI.  23.)  számú határozati  javaslatát.  Kérdezi a képviselőket, 
van-e  véleményük,  hozzászólásuk  ezzel  kapcsolatban.  Kérdés,  hozzászólás  nem  lévén 
szavazásra  bocsátja  a  határozati  javaslat  elfogadását.  Kéri,  hogy  aki  azzal  egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
393/2009. (XI. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a 234/2002. (XI. 27.) számú határozatot 2010. 
január 1. napjával visszavonja.

Határidő: 2010. január 1.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Tóth Dezső polgármester ismerteti  az EüB orvosi eszköz támogatásra irányuló melléklet 
szerinti  156/2009.  (XI.  23.)  számú  határozati  javaslatát.  Kérdezi  a  képviselőket,  van-e 
véleményük, hozzászólásuk ezzel kapcsolatban. Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra 
bocsátja  a  határozati  javaslat  elfogadását.  Kéri,  hogy  aki  azzal  egyetért,  kézfeltartással 
szavazzon.

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
394/2009. (XI. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy az alábbi körzeteket (I. II. III. háziorvosi, I. II. 
házi  gyermekorvosi,  illetve  az  I.  II.  fogorvosi)  2010.  évben 
60.000,-  Ft/év/ körzet  értékű orvosi  eszközzel  támogatja.  Az 
eszköz(ök)  kiválasztásánál  figyelembe  kell  venni  az  érintett 
körzet  orvosának véleményét.  Az eszközök az önkormányzat 
tulajdonában maradnak, a körzetek használatba kapják azokat. 
Fenti  költségeket  Enying  Város  Szolgáltató  Intézménye  2010. 
évi költségvetésében szerepelteti.

Határidő:  2010. március 31.

Felelős:  Tóth Dezső polgármester  

Tóth Dezső polgármester elfogadásra javasolja a fenti módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt  2010.  évi  költségvetési  koncepciót.  Kérdezi  a  képviselőket,  van-e  véleményük, 
hozzászólásuk ezzel  kapcsolatban.  Kérdés,  hozzászólás  nem lévén szavazásra  bocsátja  a 
koncepció elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
395/2009. (XI. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  Enying  Város  Önkormányzata  2010.  évi 
költségvetési koncepcióját az alábbi elfogadott módosításokkal 
jóváhagyja.
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- Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiírt KDOP-2009-5.2.1/
a  számú  pályázat  önrészének  legfeljebb  2.000.000,-  Ft-tal 
való szerepeltetése,

- a köztisztviselők részére cafeteria juttatást szerepeltetése a 
2009.  évi juttatások összegének 25%-os járulékokkal  emelt 
szintjén, azaz 228 eFt/Ft/fő + 25% járulék értékben,

- a közalkalmazottak részére cafeteria juttatás szerepeltetése 
60 eFt/Ft/fő + 25%-os járulékok szinten,

- dologi  kiadások  szerepeltetése  az  alábbi  módszerek 
alkalmazásával:
1.) 2009. évi eredeti  előirányzat infláció mértékével emelt 

összeg
2.) 2009.  évi  III.  negyedévi  teljesítés  osztva  kilenccel, 

szorozva  12-vel  és  1.041-el,  ahogy  írásban  kiküldésre 
került

3.) közüzemi számlák alapján a háromévi átlagfogyasztás a 
jövő évi áron,

- a fejlesztési kiadások céltartalékba helyezése,
- Szirombontogató  Óvoda  fejlesztésére  pályázathoz 

szükséges 11 millió Ft szerepeltetése,
- a  Víziközmű  Társulat  előkészítéséhez  kapcsolódó 

dokumentumok  feldolgozására,  a  szükséges  kimutatások 
elkészítésére  a  Polgármesteri  Hivatalban  munkaerő 
átcsoportosítás és túlmunka ellenértékének szerepeltetése,

- az alábbi  körzetek részére (I.  II.  III.  háziorvosi,  I.  II.  házi 
gyermekorvosi,  illetve  az  I.  II.  fogorvosi)  2010.  évben 
60.000,-  Ft/év/  körzet  értékű  orvosi  eszköz  támogatás 
szerepeltetése  Enying  Város  Szolgáltató  Intézménye  2010. 
évi költségvetésében.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: polgármester

1.5Enying Mikrokörzeti Szociális Intézményi Társulás Megállapodásának módosítása

Tóth Dezső polgármester ismerteti a megállapodás módosítására irányuló melléklet szerinti 
előterjesztést.

Dr.  Miljánovits  György képviselő  idézi  a  megállapodás  egyes  pontjait,  miszerint  közös 
fenntartású  jogi  személy  a  társulás,  bizonyos  feladatokat  mégis  az  ESZI  lát  el. 
Értelmetlennek  tartja,  hogy  nyolc  ember  szól  bele  abba,  amivel  nincs  napi  kapcsolata. 
Szerinte  a  kistérségnek  át  kellene  vennie  az  ESZI-t,  és  az  önkormányzat  beszállna 
fejkvótával a fenntartásba.

Mihályfi  Gábor aljegyző  elmondja,  hogy  a  megállapodás  módosítás  tervezetének 
elkészítése jogszabályi rendelkezések alapján történt. A korábbi megállapodásokban is ez 
szerepelt. Az intézményvezető kinevezésekor is így volt. Az első négy feladatot önállóan 
látja el az önkormányzat, ezért nem adható át a társulásnak. Ezek kötelező feladatok, fel 
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lehet  venni  a  kapcsolatot  a  társulás  többi  tagjával  ezek  vonatkozásában  is,  de  az 
önkormányzatnak ezt el kell látnia.

Dr. Miljánovits György képviselő szerint a jogszabály nem jó. Biztos benne, hogy ezt így 
nehezen  lehet  kezelni.  Olyan  települések  polgármestereit  is  meg  kell  kérdezni,  akiknek 
nincs rálátásuk. Vannak anomáliák. Van-e lehetőség másként csinálni?

Mihályfi  Gábor  aljegyző  szerint  két  külön  dologról  van  szó.  Az  intézményvezető 
határozatlan időre van kinevezve a jogszabályban meghatározottak szerint. Azt gondolja, 
hogy  mostanában új  intézményvezető  kinevezéséről  nem lesz  szó.  Egyebekben ebben a 
témában  pedig  az  érintett  polgármestereknek  véleményezési  joga  van.  Nem  csak  a 
polgármesteri szűrőjén megy, hanem az Egészségügyi Bizottság szűrőjén kívül, még egy ad 
hoc bizottságot is fel kell állítani. A munkáltatói jogokat Enying Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete ezen belül is a polgármester gyakorolja az intézményvezető felett. Nem 
csak az ESZI lát el  feladatokat,  hanem minden belépett biztosít  ingatlanokat,  embereket, 
ahol  ezeket  a  tevékenységeket  ellátja.  Így  van  rálátása  a  településeknek,  hogy  miben 
vesznek részt.

Dr. Miljánovits György képviselő párhuzamot von a központi ügyelettel. Értelmetlennek 
tartja, hogy a tanács dönt, ki legyen az ügyeletben a takarítónő vagy a gépkocsivezető. Itt is 
ugyanezt látja.

Mihályfi Gábor aljegyző elmondja, hogy a kistérségnek nincs köze ehhez. A mikrokörzeti 
társulásban hét település vesz részt. Az intézményvezető gyakorolja a munkáltatói jogokat, 
az  alkalmazottaival  szemben,  ebben  változás  nincs.  A  mikrokörzeti  társulásnak  tanácsa 
nincs.  A  költségvetés  és  a  zárszámadás  elfogadásához  a  települések  testületeinek 
egyetértése, az intézményvezető kiválasztásában, illetve még néhány dologban a véleménye 
szükséges a polgármestereknek.

Tóth Dezső polgármester elmondja, hogy vannak olyan kistérségi települések, amelyek a 
mikrokörzeti társulásban nem vesznek részt.

Szörfi  István jegyző megérti  Dr.  Miljánovits  György aggályát.  Elmondja,  hogy két  órán 
keresztül  egyeztettek  ezzel  kapcsolatban  egy  olyan  jogszabály  miatt,  ami  nem  jó. 
Megmondja, mely esetekben van véleménynyilvánítási joga, mely esetekben egyetértési joga 
a testületeknek, polgármestereknek. A véleménynyilvánítással 5 napon belül élhetnek, és a 
vélemény nem köti az önkormányzatot. A költségvetés vonatkozásában egyetértési jog van, 
azonban nincs elmagyarázva, ez mit takar. Ezt próbáltuk a megállapodásban leszabályozni. 
Sajnos  a  jogszabály  ezt  kötelezővé  teszi.  Próbálták  megtalálni  azt  a  megoldást,  ami  a 
legkevésbé akadályozza a munkát. Lepsény, Dég, Lajoskomárom már elfogadta a tervezetet.

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

A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
396/2009. (XI. 25.) számú határozata:
Melléklet szerint.
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1.6Városi Bölcsőde pályázat költségvetésével kapcsolatos döntések

Tóth Dezső polgármester ismerteti melléklet szerinti előterjesztését, a hozzá tartozó 
mindkét határozati javaslatot. Kérdezi, kíván-e valaki hozzászólni.

Mihályfi Gábor aljegyző javasolja az első határozati javaslatot kiegészíteni azzal, hogy 
„... és költségvetést…”

Tóth  Dezső polgármester  kéri,  hogy  aki  a  javasolt  módosítással  egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
397/2009. (XI. 25.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi 
Bölcsőde  bővítése,  korszerűsítése  kivitelezési  munkáihoz 
kapcsolódó  tervezői  költségbecslés  elfogadására  irányuló 
határozati javaslat alábbiakkal történő kiegészítését elfogadja.

„… és költségvetést …”

Tóth  Dezső polgármester  szavazásra  bocsátja  a  módosított  határozati  javaslat 
elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
398/2009. (XI. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Városi  Bölcsőde  bővítésének, 
korszerűsítésének kivitelezési munkáihoz kapcsolódó tervezői 
költségbecslést,  és költségvetést a  melléklet szerinti  formában 
elfogadja.

Ezzel  egyidejűleg  a  381/2009.  (XI.  19.)  számú  határozatát 
visszavonja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  a  korábbi  testületi  döntés  módosítására  irányuló 
melléklet szerinti második határozati javaslatot. Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra 
bocsátja  a  határozati  javaslat  elfogadását.  Kéri,  hogy  aki  azzal  egyetért,  kézfeltartással 
szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
399/2009. (XI. 25.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
határozott,  hogy  285/2009.  (VIII.  26.)  számú határozatát  az 
alábbiak  szerint  módosítja  a  határozat  egyéb  részeinek 
változatlanul hagyása mellett:

„…A pályázat önrészére maximum 8 millió Ft-ot biztosít. …”

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Buza  Lajos PüB  elnök  javasolja  a  4.3  napirendi  pontot  levenni  a  napirendről,  mert 
okafogyott.

Mihályfi Gábor aljegyző elmondja, hogy ez már megtörtént, e helyett a bizottság 136/2009. 
(XI. 17.) számú döntése kerül előterjesztésre.

Az ülés rövid szünet után 16.20 órakor folytatódik.  Dr. Lelkes Ákos alpolgármester távozott  az  
ülésről, a testület létszáma 10 fő.

2.Jegyző, Aljegyző előterjesztései
2.1Az állatok tartásáról szóló rendelet

Mihályfi Gábor aljegyző elmondja, ahogy az az előterjesztésben is olvasható, a TFB többször 
foglalkozott új állattartási rendelet alkotásával. Elkészült a tervezet, melyet az Állig. Hivatal 
véleményezett, és a bizottság javasolja elfogadni azt.

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

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 3 tartózkodással a rendelettervezetet nem  
fogadta el.

2.2Enying Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2007. 
(III. 30.) számú rendelet módosításáról

Mihályfi Gábor aljegyző kéri levenni a napirendről ezen rendeletmódosítást. Bízott abban, 
hogy amit az Állig. Hivatal, és a TFB elfogadásra javasolt, a testület is elfogadja majd. Ez 
technikai módosítás lett volna, azonban okafogyottá vált.

2.3Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről 
szóló 25/2002. (XII. 12.) számú rendelet módosításáról
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Mihályfi  Gábor aljegyző  ismerteti,  hogy  szintén  a  TFB  javasolta  a  rendelet 
módosítását aszerint, hogy a Kossuth u. 29. szám alatti önkormányzati lakás kerüljön 
át a forgalomképes ingatlanok közé.

Buza  Lajos  képviselő  szerint  valamirevaló  önkormányzat  a  központban  lévő 
ingatlanjait nem értékesíti, hanem inkább megpróbál hozzá vásárolni. Nem javasolja 
eladásra. Javasolja megtartani a forgalomképtelen ingatlanok között. És inkább vegyen 
hozzá az önkormányzat.

Dr. Miljánovits György képviselő nem tudja, hogy milyen állapotban van az ingatlan, 
de feltételezése szerint nem túl jó. Példaként hozza fel a Szabadság tér 10. szám alatti 
ingatlant. Szerinte vagy fel kéne újítani a Kossuth u. 29. szám alatti ingatlant, és kiadni, 
vagy vevőt találni.

Tóth  Dezső polgármester  elmondja,  hogy  csak  az  utcafronti  rész  van  elfogadható 
állapotban, az udvar felőli borzalmas.

Gebula Béla Ákos képviselő szerint  ne felejtse el  a testület,  hogy jelen pillanatban 
piaci  áron  bérleti  díjat  kap  érte  az  önkormányzat,  amiből  a  felújítást  lehetne 
finanszírozni.  Hosszú  távon  pedig  a  bérleti  díj  meghaladja  az  értékesítés  bevételi 
oldalát.

Szörfi István jegyző felhívja rá a figyelmet,  hogy most nem értékesítésről  van szó, 
hanem  arról,  hogy  forgalomképtelenből  átkerülne  forgalomképesbe.  Ez  csak  az 
értékesítés lehetőségét teremti meg. Az állagához kapcsolódva javasolja, hogy aki nem 
ismeri az ingatlant, nézze meg. Katasztrofális állapotban van.

Dr. Miljánovits György képviselő egyetért azzal,  hogy a forgalomképes ingatlanok 
körébe való átcsoportosítás  csak megteremti  az eladás lehetőségét.  Ismét példaként 
hozza fel a Szabadság tér 10. szám alatti ingatlant, ami tulajdonképpen egy frekventált 
helyen lévő romépület.

Gebula Béla Ákos képviselő szerint, ha valaki jelentkezik vételi szándékkal, áttehető a 
forgalomképes  ingatlanok  körébe.  Jelenleg  bevétele  származik  belőle  az 
önkormányzatnak.  Miért foglalkozna most vele a testület? 

Mihályfi  Gábor aljegyző elmondja,  hogy azért  van itt  az előterjesztés,  mert  a  TFB 
egyhangúlag javasolta azt.

Szabó Attila képviselő kérdezi volt-e konkrét ajánlat.

Tóth Dezső polgármester nemmel válaszol.

Venczel  Zita képviselő  ismerteti,  hogy  a  cége  jelezte  a  TFB  felé,  hogy  szeretnék 
felértékeltetni  az  ingatlant,  és  a  következő  évben  szeretnék  jelezni  vásárlási 
szándékukat. Az ingatlan középső és a hátsó része életveszélyes. A lakó is jelezte, hogy 
nyílik el a hátsó fal. Ezért került a testület elé az előterjesztés.

Gebula  Béla  Ákos képviselő  szerint  attól,  hogy forgalomképtelen,  még meg  lehet 
kérni  az  értékbecslést,  és  az  ajánlatot  követően  lehet  dönteni  a  forgalomképessé 
nyilvánításról.
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Tóth Dezső polgármester – egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén – szavazásra bocsátja 
a rendelettervezet elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 4 tartózkodással a rendelettervezetet nem  
fogadta el.

2.4Polgármesteri Hivatal létszámbővítése

16.33 órakor Nagy József Ödön képviselő megérkezik a tanácsterembe, a testület létszáma 11 fő.

Szörfi  István jegyző  a  novemberi  rendkívüli  ülésen  tájékoztatta  a  testületet  a 
történtekről, ezt követően kapta meg a pénzügyi vezető levelét, miszerint nem tudják a 
munkát hibátlanul, megfelelően ellátni. Naponta 6-7-ig illetve a hétvégén is dolgoznak, 
a  teljesítőképességük  határán  vannak.  Ismerteti  a  létszám  1  fővel  való  emelésére 
irányuló melléklet szerinti határozati javaslatát.

Dr. Miljánovits György képviselő kérdezi, hogy mi a garancia arra, hogy az említett 
anomália a létszámbővüléssel nem fordul elő többé.

Szörfi  István jegyző tekintettel  a  nyílt  ülésre csak annyit  mond,  hogy a szükséges 
ellenőrzésre nem került sor. Ha van létszám, nem fél év múlva derül ki a probléma. 
Átbeszélték  a  pénzügyi  vezetővel,  az  EVSZI  vezetőjével,  plusz  létszámmal  plusz 
feladatot is át tud venni a hivatal.

Dr. Miljánovits György képviselő szerint a kiválasztás is  fontos,  nem mindegy kit 
ültetnek bizonyos pozíciókba. Kérdezi, hogy a hivatal tud-e erre figyelmet fordítani. 
Mi a garancia arra, hogy az új ember nem követ el ilyen hibát.

Gebula  Béla  Ákos képviselő  elmondja,  hogy  a  Státusz  tv.  módosítása  miatt 
átcsoportosításra lesz szükség az EVSZI és a Polg. Hiv .között. 

Viplak Tibor EVSZI vezető elmondja, hogy plusz feladatot jelent mind az EVSZI-nek, 
mind a Polg. Hiv.-nak. Döntés kérdése, hogy melyik intézmény végezze. Jelenleg a 
bevétel a Polg. Hiv.-nál van, a kiadási oldal viszont az EVSZI-nél. Az biztos, hogy egy 
szakfeladatnál egy helyen kell lennie mindkettőnek.

Gebula Béla Ákos képviselő szerint oda kell  létszámot biztosítani,  ahová a feladat 
kerül.

Tóth Dezső polgármester szerint a pénzügyi vezető jelzése egyértelmű, a hivatalban 
kell létszámot biztosítani.

Buza Lajos képviselő szerint a pénztár nem a pénztár működésének szabályai szerint 
működik.  A  műszaki  feltételek  nem  biztosítottak.  A  pénztáros  felvétele  a 
létszámemelést  nem  befolyásolja,  ez  a  státusz  megvan.  Az  előterjesztés  szerint 
december 30-án jelenik meg a Korm. rendelet, szerinte addig döntést nem tud hozni a 
testület. 

17/39



Závodni  Lászlóné pénzügyi  vezető  ismerteti,  hogy  két  külön  dologról  van  szó,  a 
történteknek  a  Státusz  tv-hez  nincs  köze.  Az  intézményvezetővel,  és  a  jegyzővel 
áttekintették a feladatokat, és úgy látják, hogy ha 1 fővel bővül a létszám, a kockázati 
tényezők  csökkennek  az  ellenőrzések  végeztével.  Az  emberi  tényezőkre  garanciát 
vállalni nem lehet. Nem kell ezt az 1 főt megadni, de akkor akár változik a Státusz tv. 
akár nem, nem tud feladatot átvenni,  és olyan kockázattal  tudja ellátni a feladatát, 
mint most.

Dr.  Miljánovits  György képviselő  szerint  ellenőrzés  biztos,  hogy  szükségeltetik. 
Köztisztviselőként tudatában kell lenni annak, mi az a határ, ameddig el lehet menni. 
Az emberi tényezőkre valóban nincs garancia. Bízik benne, hogy az ellenőrzés időben 
felfedezi a hibákat.

Szörfi István jegyző garanciát nem tud vállalni. Ha a hivatal nem kap létszámot, nem 
tudnak szabályosan működni.

Venczel Zita képviselő úgy gondolja, hogy a pénzügyi vezető elég sok intézményt fog 
össze, van bőven feladata: koordináció, pályázatok. Szükségesnek tartja a létszámot, 
hogy törvényesen működjön. Akár egy ÁSZ ellenőrzésnél is fontos, hiszen a büntetés 
többe kerül, mint egy fő alkalmazása.

Tóth Dezső polgármester elmondja, hogy jelen esetben a munka mennyiségéről van 
szó, ami minimum négy embert igényel.

Viplak Tibor EVSZI vezető úgy gondolja, hogy a vezetőnek az ellenőrzés a feladata, 
nem pedig operatív feladatok ellátása

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  a  létszám  1  fős  emelésére  irányuló  határozati 
javaslatot.  Egyéb  kérdés,  hozzászólás  nem  lévén  szavazásra  bocsátja  a  határozati 
javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület  6  igen szavazattal,  1  ellenszavazattal,  4  tartózkodással  az  alábbi  határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
400/2009. (XI. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Polgármesteri  Hivatal  létszámát  2009. 
november  30.  napjától  1  fővel  (pénzügy)  megemeli.  Ennek 
költségeit a 2010. évi költségvetésben biztosítja.

Határidő: 2009. november 30.

Felelős: Tóth Dezső polgármester
Szörfi István jegyző

Szörfi István jegyző megköszöni a támogatást és a létszámemelést.

2.5Az  önkormányzat  tulajdonában  lévő  lakások  és  helyiségek  bérleti  díjának 
megállapításáról szóló 22/1994. (X. 27.) számú rendelet módosítása
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Mihályfi Gábor aljegyző ismerteti, hogy a TFB 5%-os bérleti díjemelést javasolt, és egyben 
elfogadásra javasolja a bérleti díjrendelet módosítását. A TFB támogató döntése a bizottsági 
jegyzőkönyvben olvasható.

Tóth  Dezső polgármester  –  kérdés,  hozzászólás  nem  lévén  –  szavazásra  bocsátja  a 
rendelettervezet elfogadását. Kéri, hogy aki a rendeletmódosítással egyetért, kézfeltartással 
szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal  az önkormányzat tulajdonában 
lévő lakások és helyiségek bérleti díjának megállapításáról szóló 22/1994. (X.  
27.) számú rendeletének módosításáról jelen jegyzőkönyv mellékletét képező 54/2009.  
(XII. 01.) számú rendeletet alkotja.

2.6Közétkeztetés közbeszerzési tanácsadó kiválasztására ajánlatok kérése

Szörfi  István jegyző  javasolja,  hogy  a  legutóbb  megjelölt  vállalkozások  részére  kerüljön 
kiküldésre az ajánlati felhívás azzal, hogy a PRO-VITAL 2000 Kft. helyett Dr. Nagymihály 
Tamás Szeged, Gogol u. 6. részére kerüljön megküldésre. Ajánlattételi határidőnek javasolja 
december 4. napja 12.00 órát.

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 szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
401/2009. (XI. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy a  közétkeztetéssel  kapcsolatos  közbeszerzési 
eljárás  lefolytatásához,  a  tanácsadói  feladatok  elvégzésére 
ajánlatot kér be az alábbi három cégtől:

Nagymihály Ügyvédi Iroda 6722 Szeged, Gogol u. 6.
Szterényi Ügyvédi Iroda 1011 Budapest, Fő u. 14-18.
Hortyi-Venicz Ügyvédi Iroda 7000 Sárbogárd, Ady E. u. 15.
Szabadkai Ügyvédi Iroda 7000 Sárbogárd, Ady E. út 160/B.1

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester

3.Oktatási, Kulturális és Sportbizottság előterjesztései
3.1Fejér Megyei Hírlap ajánlata település bemutatására

Gebula Béla Ákos OKS elnök ismerteti a bizottság ajánlat igénybevételére irányuló melléklet 
szerinti  31/2009.  (XI.  16.)  számú határozatát.  Megköszöni  az  intézményvezető  segítőkész 
közreműködését,  hogy  hozzájárult  a  költség  intézménye  költségvetéséből  való 
biztosításához.

1 Kiegészítette a 414/2009. (XI. 25.) számú határozat.
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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 szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
402/2009. (XI. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy élni  kíván a Fejér  Megyei  Hírlap települést 
bemutató ajánlatával. A megjelenés 50.000,-Ft + Áfa  költségét 
a  Vas  Gereben  Művelődési  Ház  és  Könyvtár  költségvetési 
előirányzatának terhére biztosítja. 

A  képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  az 
igényléssel  kapcsolatban  tegye  meg  a  szükséges 
intézkedéseket. 

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester

3.2Ajánlás a Fejér Megyei Önkormányzat kitüntetéseire

Gebula Béla Ákos OKS elnök ismerteti a bizottság melléklet szerinti 32/2009. (XI. 16.) 
számú határozatát, melyben kitüntetésre senkit nem javasol. A bizottság megnézte az 
összes  adható  kitüntetést,  és  jelenleg  nincs  olyan  célszemély,  akit  javasolni 
szeretnének.

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 szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
403/2009. (XI. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy a Fejér Megyei Önkormányzat  kitüntetéseire 
ajánlást nem kíván megfogalmazni.

Gebula  Béla  Ákos OKS  elnök  tájékoztatja  a  képviselőket,  hogy  a  Bursa  Hungarica 
Ösztöndíjpályázatokat határidőben elbírálta a bizottság, és felhasználták a rendelkezésre álló 
forrásokat.

4.Pénzügyi Bizottság előterjesztései
4.1Folyószámla hitelkeret felhasználásáról

Buza  Lajos PüB  elnök  ismerteti  a  hitelkeret  felhasználására  irányuló,  melléklet  szerinti 
134/2009. (XI. 17.) számú bizottsági határozatot.

20/39



Tóth Dezső polgármester kérdezi a jelenlévőket, van-e hozzászólásuk. Kérdés, hozzászólás 
nem lévén - szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyet-
ért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
404/2009. (XI. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  felhatalmazza  a  Polgármestert,  hogy 
folyószámlahitelt  vegyen igénybe a jelen határozat  melléklete 
szerinti  kiadásokhoz,  a  polgármesteri  hatáskörben  igénybe 
vehető 75 millió Ft-os folyószámla hitelkereten felül. 

Felelős: Tóth Dezső polgármester
Szörfi István jegyző

Határidő: folyamatos

4.2Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola előirányzat biztosítása

Buza  Lajos PüB  elnök  ismerteti  pótelőirányzat  biztosítására  irányuló,  melléklet  szerinti 
135/2009. (XI. 17.) számú bizottsági határozatot.

Tóth Dezső polgármester kérdezi a jelenlévőket, van-e hozzászólásuk. Kérdés, hozzászólás 
nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyet-
ért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
405/2009. (XI. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Herceg  Batthyány  Fülöp  Gimnázium  és 
Általános Iskola részére  -  jubileumi jutalmakra -  1.446.400 Ft 
plusz  járulékai,  összesen  1.887.798  Ft  előirányzatot  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  s z e r e p e l t e s s e , 
é s  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  v e z e s s e  á t .

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: azonnal

4.3217/2008. Korm. rendelet módosításával kapcsolatos felkérést
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Buza Lajos PüB elnök ismerteti a hivatal feladatok előkészítésére való felkérésére irányuló, 
melléklet szerinti 136/2009. (XI. 17.) számú bizottsági határozatot.

Dr. Miljánovits György képviselő felhívja rá a figyelmet, hogy ezzel kapcsolatban az EüB. 
Élt előterjesztéssel.

Tóth Dezső polgármester elmondja, hogy a kettőnek nincs köze egymáshoz. Egyéb kérdés, 
hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki 
azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
406/2009. (XI. 25.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
Polgármesteri Hivatalt, hogy készítse elő a 217/2008. (VIII.29) 
Korm. rendelet módosításából eredő feladatok megoldását, és 
javaslatát  terjessze  elő  a  Képviselő-testület  következő  rendes 
ülésén.

Felelős: Szörfi István jegyző

Határidő: 2009. december 15.

4.4Enying Város Szolgáltató Intézménye intézkedési terve

Buza Lajos PüB elnök ismerteti az intézkedési terv elfogadására irányuló, melléklet szerinti 
147/2009. (XI. 17.) számú bizottsági határozatot.

Tóth Dezső polgármester kérdezi a jelenlévőket, van-e hozzászólásuk. Kérdés, hozzászólás 
nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyet-
ért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
407/2009. (XI. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy Enying Város Szolgáltató Intézménye 6/2009-
es számú belső ellenőrzési jelentésre készített intézkedési tervét 
melléklet szerinti tartalommal és formában elfogadja.

4.5Intézményi előirányzat átcsoportosítások – konyha felújítás

Buza Lajos PüB elnök ismerteti az étkezők, konyhák felújítása kapcsán előirányzat átcsopor-
tosítására irányuló, melléklet szerinti 148/2009. (XI. 17.) számú bizottsági határozatot.

Tóth Dezső polgármester kérdezi a jelenlévőket, van-e hozzászólásuk. Kérdés, hozzászólás 
nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyet-
ért, kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
408/2009. (XI. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy 
- a Szirombontogató Óvoda költségvetésében 642.000,- Ft bér 

és  járulék  kiadást  átcsoportosít  a  dologi  kiadások 
előirányzatra,

- a Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 
költségvetésében  995.000,-  Ft  bér  és  járulék  kiadást 
átcsoportosít a dologi kiadások előirányzatra,

- a  19  fős  Egyesített  Szociális  Intézmény  költségvetésében 
69.000,-  Ft  bér  és  járulék  kiadást  átcsoportosít  a  dologi 
kiadások előirányzatra,

- az  Egyesített  Szociális  Intézmény  (Szabadság  tér) 
költségvetésében  139.000,-  Ft  bér  és  járulék  kiadást 
átcsoportosít a dologi kiadások előirányzatra

Felkéri  a  Polgármesteri  Hivatalt,  hogy  az  előirányzat-
módosítást  az  önkormányzati  előirányzat-nyilvántartásban 
szerepeltesse,  és  a  költségvetési  rendelet  módosításakor  az 
előirányzat-módosítást vezesse át.

Határidő: folyamatos

Felelős: Tóth Dezső polgármester

4.6Előirányzat átcsoportosítás – EVSZI

Buza Lajos PüB elnök ismerteti az előirányzat átcsoportosítására irányuló, melléklet szerinti 
150/2009. (XI. 17.) számú bizottsági határozatot.

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

A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
409/2009. (XI. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  Enying  Város  Szolgáltató  Intézménye 
költségvetésében  5.000.000,-  Ft  útfelújítás  fejlesztési  kiadást 
átcsoportosít a dologi kiadások előirányzatra.
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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  s z e r e p e l t e s s e , 
é s  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  v e z e s s e  á t .

Határidő: folyamatos

Felelős: Tóth Dezső polgármester

4.7Étkezési díj beszedése

Buza Lajos PüB elnök ismerteti az étkezési díjbeszedés módjának megváltoztatására irányu-
ló, melléklet szerinti 151/2009. (XI. 17.) számú bizottsági határozatot.

Nagy József Ödön képviselő nyelvtanilag kéri átfogalmazni a határozatot.

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

A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
410/2009. (XI. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  az  étkezési  díjakkal  kapcsolatos  feladatokat 
2010.  január  1.  napjától  számítógépes  szoftver  használatával 
kívánja megoldani.

Az ehhez szükséges számítógép-konfiguráció (194.000,-  Ft)  és 
számlázó szoftver (136.250,- Ft) beszerzésére összesen 330.250,- 
Ft-ot  biztosít  az  érintett  intézmények  2009.  évi  költségvetése 
terhére.
 

Határidő: folyamatos

Felelős: Viplak Tibor, EVSZI vezető

4.8Többletbevétel felhasználásának engedélyezése – Vas G. Műv. Ház és Könyvtár

Buza Lajos PüB elnök ismerteti a többletbevétel felhasználásának engedélyezésére irányuló, 
melléklet szerinti 153/2009. (XI. 17.) számú bizottsági határozatot. Az intézmény parketta-
csiszolásra és decemberi rendezvényekre kívánja fordítani az összeget.

Tóth Dezső polgármester kérdezi a jelenlévőket, van-e hozzászólásuk. Kérdés, hozzászólás 
nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyet-
ért, kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
411/2009. (XI. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár 
részére  engedélyezi  874.000,-  Ft  többletbevétel  felhasználását 
szakmai kiadásokra.

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  s z e r e p e l t e s s e , 
é s  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  v e z e s s e  á t .

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Dezső, polgármester

4.9Multifunkcionális munkagép

Buza  Lajos PüB  elnök  ismerteti  a  munkagép  lízingelésére  irányuló,  melléklet  szerinti 
154/2009. (XI. 17.) számú bizottsági határozatot. Módosító javaslata, hogy nem 2010. január-
ban, hanem az idei évben kezdjék a négy év törlesztést. A pénzügyi vezetővel, és az EVSZI 
vezetővel egyeztetett ez ügyben.

Gebula Béla Ákos képviselő egyetért, hiszen akkor a gépet is csak jövőre kapnák meg.

Viplak Tibor EVSZI vezető ismerteti, hogy a lízing négy költségvetési évet érint. Idén ma-
radt annyi a költségvetés fejlesztései között, hogy a kezdőrészlet befizetésre kerüljön. Ezt 
követően pedig három éven keresztül 1.5 millió Ft-ot kell fizetni havi részletekben.

Závodni Lászlóné pénzügyi vezető szeretné, ha a 100 millió Ft-os hitelkeretről csak feltéte-
les módban döntene a testület, mert a hitelkeret emelési kérelem elbírálása még folyamatban 
van, jelenleg nem áll rendelkezésre az összeg. Ahhoz kellett most a döntés, hogy később a 
felhasználáshoz ne kelljen rendkívüli ülést összehívni. A kérelem elbírálása döntés előtt áll, 
hogy egyáltalán megkapjuk-e vagy sem. Régen ez másfél hetet vett igénybe, most lassan egy 
hónapja bent van az igénylés.

Gebula Béla Ákos képviselő javasolja kiegészíteni annyival, hogy amennyiben a hitelkeret 
rendelkezésre áll. Felhívja rá a figyelmet, hogy az idei költségvetésben 6 millió Ft-tal volt be-
állítva a beszerzés.

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

A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
412/2009. (XI. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a 
multifunkcionális  rakodógép beszerzésére  irányuló  határozati 
javaslatot az alábbiakkal egészíti ki:

„ … igénybevételéhez, amennyiben a hitelkeret rendelkezésre 
áll. …”

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

A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
413/2009. (XI. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy az  EVSZI  vezető  2009.  november  16-án kelt 
levelében  foglalt  ajánlat  szerint  JCB  3  CX  típusú  árokásó 
multifunkcionális  rakodógép  beszerzéséhez  lízing 
konstrukcióban  hozzájárul,  a  kérelemhez  képest  azzal  a 
módosítással,  hogy az  első  részlet  2010.  januárjában kerüljön 
kifizetésre.
A  lízingdíjat  a  Képviselő-testület  2010.  évi  költségvetésébe 
betervezi.
A  kifizetés  pénzügyi  forrásául  hozzájárul  a  folyószámla-
hitelkeret  75  mFt-on  felüli  részének  igénybevételéhez, 
amennyiben a hitelkeret rendelkezésre áll.

Határidő: 2010. január 31.
Felelős:  Viplak Tibor EVSZI vezető

Tóth Dezső polgármester

Az ülés rövid szünet után 17.15 órakor, változatlan testületi létszámmal folytatódik.

Tóth Dezső polgármester kéri, hogy a 2.6 napirendhez visszatekintve a testület járuljon hoz-
zá, hogy a Szabadkai Ügyvédi Irodának is megküldésre kerüljön az ajánlattételi felhívás. 
Kéri a képviselőket, hogy aki a határozat kiegészítésével egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
414/2009. (XI. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  401/2009.  (XI.  25.)  számú  határozatát  az 
alábbiakkal egészíti ki:

„Szabadkai Ügyvédi Iroda 7000 Sárbogárd, Ady E. út 160/B.”
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5.Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előterjesztései
5.12010. évi garázsbérleti díjak megállapítása

Bíró  Attila TFB  elnök  ismerteti  a  bizottság  garázsbérleti  díjak  megállapítására  irányuló 
melléklet szerinti 167/2009. (XI. 18.) számú határozati javaslatát.

Tóth  Dezső polgármester  kérdezi,  kíván-e  valaki  hozzászólni  a  határozati  javaslathoz. 
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, 
hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
415/2009. (XI. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy az önkormányzati tulajdonú garázsok bérleti 
díját  2010.  évben  egységesen  4190,-  Ft  +  Áfa/hó  összegben 
állapítja meg.

Felelős: Tóth Dezső polgármester
Határidő: 2010. január 31.

5.22010. évi haszonbérleti díjak megállapítása

Bíró  Attila TFB elnök  ismerteti  a  bizottság  haszonbérleti  díjak megállapítására  irányuló 
melléklet szerinti 168/2009. (XI. 18.) számú határozati javaslatát.

Tóth  Dezső polgármester  kérdezi,  kíván-e  valaki  hozzászólni  a  határozati  javaslathoz. 
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, 
hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
416/2009. (XI. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  az  önkormányzati  haszonbérletek 
vonatkozásában, 2010. évben az alábbi díjtételeket alkalmazza:

külterületi  3000  m2  terület  alatti  ingatlanok  esetében  2,541,- 
Ft /m2 / év
külterületi  3000  m2  terület  feletti  ingatlanok  esetében:  3,33,- 
Ft /m2 / év
zártkerti ingatlanok esetében 2,541,- Ft /m2 / év
belterületi ingatlanok esetében: 3,176,- Ft /m2 / év
felépítménnyel  rendelkező  önkormányzati  földterületek 
esetén: 318,- Ft /m2/év

Határidő: 2010. január 31. napja 
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Felelős: Tóth Dezső polgármester

5.3Gyep művelési ágú ingatlanok haszonbérleti díja 2010. évben

Bíró Attila TFB elnök  ismerteti  a  bizottság 2010.  évi  haszonbérleti  díjak megállapítására 
irányuló melléklet szerinti 169/2009. (XI. 18.) számú határozati javaslatát.

Tóth  Dezső polgármester  kérdezi,  kíván-e  valaki  hozzászólni  a  határozati  javaslathoz. 
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, 2 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
417/2009. (XI. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  az  önkormányzat  tulajdonában  lévő 
külterületi,  gyep  művelési  ágú  ingatlanok  haszonbérletére 
vonatkozóan 2010. évben 1,905 -Ft/m² díjtételt állapít meg.

Felelős: Tóth Dezső polgármester
Határidő: 2010. január 31.

5.4Haszonbérbe adható termőföldek 2010. évben

Bíró  Attila TFB  elnök  ismerteti  a  bizottság  termőföldek  kijelölésére  irányuló  melléklet 
szerinti 170/2009. (XI. 18.) számú határozati javaslatát.

Tóth  Dezső polgármester  kérdezi,  kíván-e  valaki  hozzászólni  a  határozati  javaslathoz. 
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, 
hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
418/2009. (XI. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  2010.  évben  a  határozat  mellékletét  képező 
listán  szereplő  önkormányzati  tulajdonú  termőföldeket 
haszonbérbe kívánja adni.

Felelős: Tóth Dezső polgármester
Határidő: 2010. január 31.

5.5Telephely céljára bérbe adott földterületek 2010. évi bérleti díjának megállapítása
5.5.1 Marton Lajos
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Bíró Attila TFB elnök ismerteti a bizottság Marton Lajos által bérelt földterületek 2010. évi 
bérleti  díjának  megállapítására  irányuló  melléklet  szerinti  171/2009.  (XI.  18.)  számú 
határozati javaslatát.

Tóth  Dezső polgármester  kérdezi,  kíván-e  valaki  hozzászólni  a  határozati  javaslathoz. 
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, 
hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
419/2009. (XI. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  az  önkormányzati  tulajdonú,  Enying 
belterületi,  1231/5,  -/6  hrsz-ú  ingatlanok  bérletére  Marton 
Lajos,  Enying  Semmelweis  u.  50.  szám  alatti  lakossal  kötött 
bérleti  szerződést  2010.  december  31-ig  meghosszabbítja.  A 
2010.  évre  vonatkozó  bérleti  díjat  15.000,-  Ft/hó  összegben 
állapítja meg.

Az  Enying  belterületi  1231/3,  -/4  hrsz-ú  ingatlanokat 
haszonkölcsön  szerződés  keretében  -  azok  gondozása  és 
rendben tartása fejében - használatba adja Marton Lajos 8130 
Enying, Semmelweis u. 50 sz. alatti lakos részére.

Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés, valamint a 
haszonkölcsön szerződés aláírására.

Felelős: Tóth Dezső polgármester
Határidő: 2010. január 31.

5.5.2Zöld-Szem 04 Kft. (2 határozat)

Bíró Attila TFB elnök ismerteti a bizottság Zöld-Szem 04 Kft. által bérelt földterületek 2010. 
évi  bérleti  díjának  megállapítására  irányuló  melléklet  szerinti  172/2009.  (XI.  18.)  számú 
határozati javaslatát.

Tóth  Dezső polgármester  kérdezi,  kíván-e  valaki  hozzászólni  a  határozati  javaslathoz. 
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, 
hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
420/2009. (XI. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy a Zöld-Szem 04 Kft.-nek (Enying,  Kinizsi  u. 
25/2.) bérbe adott 595 és 597 hrsz-ú, önkormányzati ingatlanok 
bérleti díját a 2010. évre vonatkozóan 14.700,- Ft/hó összegben 
állapítja meg.

Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.
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Felelős: Tóth Dezső polgármester
Határidő: 2010. január 31.

Bíró  Attila TFB  elnök  ismerteti  a  bizottság  Malom  árok  melletti  sétány  rendbetételére 
irányuló melléklet szerinti 173/2009. (XI. 18.) számú határozati javaslatát.

Tóth  Dezső polgármester  kérdezi,  kíván-e  valaki  hozzászólni  a  határozati  javaslathoz. 
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, 
hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
421/2009. (XI. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  Reiber  Attila  ügyvezető  Úr  ajánlatát  köszönettel 
elfogadja  és  a  „Malom  árok”  mellett  lévő  sétány  egyszeri 
rendbe  tétele  (sétány  100  fm  hosszban  való  lekövezése) 
érdekében vállalkozási szerződést köt a Zöld-Szem 04 Kft-vel 
(8130 Enying, Kinizsi u. 25/2. szám alatti székhelyű). 180.000,- 
Ft értékben. Forrása a 2010. évi költségvetés. 

Felhatalmazza  a  Polgármestert  a  vállalkozási  szerződés 
aláírására.

Felelős: Tóth Dezső polgármester
Határidő: aláírás tekintetében 2010. január 31.

egyebekben folyamatos

Gebula  Béla  Ákos képviselő  választ  nem  várva  megkérdezi,  mi  lesz  a  2010.  évi 
költségvetéssel, ha ma elkölti a testület az egészet.

5.62010.  évben  értékesítendő  önkormányzati  építési  telkek  körének  kijelölése, 
értékkategóriájának meghatározása

Bíró  Attila TFB  elnök  ismerteti  a  bizottság  értékesítendő  telkek  kijelölésére  irányuló 
melléklet szerinti 174/2009. (XI. 18.) számú határozati javaslatát. Megjegyzi, hogy az idei 
évhez képest, áremelkedés nem történt.

Tóth  Dezső polgármester  kérdezi,  kíván-e  valaki  hozzászólni  a  határozati  javaslathoz. 
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, 
hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
422/2009. (XI. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  2010.  évben  a  határozat  mellékletét  képező 
listán szereplő önkormányzati tulajdonú építési telkeket kívánja 
értékesíteni az abban szereplő vételáron.

Felelős: Tóth Dezső polgármester
Határidő: folyamatos

5.72009. december 31. napjával lejáró haszonkölcsön szerződések megújítása

Bíró Attila TFB elnök  ismerteti  a bizottság haszonkölcsön szerződés meghosszabbítására 
irányuló melléklet szerinti 175/2009. (XI. 18.) számú határozati javaslatát.

Tóth  Dezső polgármester  kérdezi,  kíván-e  valaki  hozzászólni  a  határozati  javaslathoz. 
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, 
hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
423/2009. (XI. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  tulajdonát  képező  Enying  0194/3  hrsz-ú 
külterületi  ingatlan  vonatkozásában,  azok  rendben  tartása, 
gondozása fejében, haszonkölcsön szerződést köt Guruló Bikák 
Motorsport Klub (képviseli: Halász Gábor elnök), 8130 Enying – 
Balatonbozsok,  Gárdonyi G.  u.  2/a szám alatti  lakossal 2010. 
december 31.napjáig.
Felkéri  a  Polgármesteri  Hivatalt  a  haszonkölcsön  szerződés 
elkészítésére.  Felhatalmazza a  Polgármestert  a  haszonkölcsön 
szerződés aláírására.

Felelős: Tóth Dezső polgármester
Határidő: folyamatos

5.8Szabadság tér 16. szám alatti helyiség bérleti szerződés meghosszabbítása

Bíró Attila TFB elnök  ismerteti a bizottság bérleti szerződés meghosszabbítására irányuló 
melléklet szerinti 176/2009. (XI. 18.) számú határozati javaslatát.

Tóth  Dezső polgármester  kérdezi,  kíván-e  valaki  hozzászólni  a  határozati  javaslathoz. 
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, 
hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
424/2009. (XI. 25.) számú határozata:
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Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a rendelőintézet 2m²-es területére vonatkozó, 
Inter-Optika-Foto  szaküzlet  (képviseli:  Göblyös  Károly)  és 
Enying Város Önkormányzata között létrejött bérleti szerződést 
meghosszabbítja 2010. december 31-ig az alábbi feltételekkel:

−bérlő  a  bérleményt  hetente  hétfőtől-péntekig,  8-12-ig 
rendeltetésszerűen,  a  bérleti  szerződésben  rögzített  célra 
használhatja.

A bérlemény bérleti díja 2010. évben 3.327,- Ft/ + Áfa/hó.

Felkéri  a  Polgármesteri  Hivatalt  a  bérleti  szerződés 
módosításának elkészítésére,  felhatalmazza  a  polgármestert  a 
szerződés aláírására.

Felelős: Tóth Dezső polgármester
Határidő: 2010. január 15.

5.9  

A Képviselő-testület e napirendi pontot levette napirendjéről.

5.10Lakossági megkeresés – Petőfi u. 39. előtti járda

Bíró Attila TFB elnök  ismerteti a bizottság kérelem későbbi figyelembe vételére irányuló 
melléklet szerinti 179/2009. (XI. 18.) számú határozati javaslatát.

Gebula Béla Ákos képviselő szerint a határozati javaslat „nesze semmi, fogd meg jól”. Az 
enyingi járdák állapota szerinte olyan, hogy mire a Petőfi utcára sor kerül, évek telnek el. 
Először  a  központi  területeket  kell  rendbe  tenni,  de  mind felújításra  szorul.  Nem  tartja 
korrektnek a kérelmezővel szemben a határozati javaslat megfogalmazását.

Venczel Zita képviselő szerint mindenképpen figyelembe kell venni a kérést. Egyetért azzal, 
hogy először a fő utcákat kell rendbe tenni, ugyanakkor valóban mindegyik rászorul.

Tóth  Dezső polgármester  felhívja  a  figyelmet  a  Vas  G.  utcai  járda  bölcsődénél  lévő 
szakaszára, ahol különösen a mozgássérültek számára nehéz a közlekedés a fák gyökerei 
miatt. Ezt a szakaszt is feltétlenül figyelembe kell venni.

Nagy József Ödön képviselő úgy emlékszik a kérelmező levelének más vonzata is volt. A 
ház megóvása azonban nem a testület feladata, a tulajdonosnak kell az állagát megóvni.

Gebula Béla Ákos képviselő katasztrofálisnak ítéli  a  helyzetet.  Szerinte ad hoc jelleggel 
intézkedni nem helyes, vagy ki kellene dolgozni egy ütemtervet, vagy teljesen felesleges egy 
ilyen döntést hozni. Vannak olyan járdaszakaszok, ahol a felújítás már megtörtént. Ezeknek 
prioritást  kellene  élvezni,  hogy  a  környező,  még  hiányzó  járdaszakaszok  is  teljesen 
megújuljanak. A leglátogatottabb, a legforgalmasabb helyekkel kellene kezdeni.
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Tóth  Dezső polgármester  elmondja,  hogy  felmérték  a  romos  ingatlanokat.  Áthidaló 
javaslata, hogy készítsen az önkormányzat felmérést és ütemtervet a járdafelújításra, és ne 
egyedi kéréseket teljesítsen.

Nagy  József  Ödön képviselő  szerint,  ahol  a  vízelvezetés  miatt  indokolt,  ott  az 
önkormányzatnak meg kell csinálnia a járdát. Ugyanakkor példaként említi, hogy a Kinizsi 
utcában egyáltalán nincs járda.

Gebula Béla Ákos képviselő elfogadhatónak tartja a határozati javaslatot, de ahogy tavaly 5 
millió Ft  került  a költségvetésbe útfelújításra,  ugyanezt  a tételt  járdafelújításra is  lehetne 
szerepeltetni a vízelvezetési problémák, mint prioritás megjelölésével.

Viplak Tibor EVSZI vezető a járdafelújításnál szerinte a legfontosabb a Kossuth u. másik 
oldalának  rendbetétele  lenne.  Szerinte  erre  kellene  pénzt  félretenni,  az  EVSZI  pedig 
megcsinálná. Ugyanakkor számtalan olyan eset van, amikor az egyes lakossági kéréseknek 
eleget  kell  tenni,  és  meg kell  javítani  a  járdát,  mert  a  kártérítést  el  kell  kerülni.  Számos 
alkalommal volt rá példa, hogy a lakos valamilyen formában hozzájárult a kiépítéshez, vagy 
anyaggal,  vagy  munkával.  Ezt  a  jövőben  is  járható  útnak  tartja.  Az  önkormányzat 
szakemberei  segítséget  nyújtanak.  A  fő  utca  különleges  státuszú  hely,  ezt  használják  a 
legtöbben.

Nagy József Ödön képviselő köszönetet mond azoknak a lakóknak, akik a saját házuk előtt 
megcsinálták a járdát.

Viplak Tibor EVSZI vezető példaként említi a Bethlen G. utcát, ahol a lakók járdalapokat 
kértek, és maguk lerakták.

Tóth Dezső polgármester – egyéb kérdés, hozzászólás nem lévé - szavazásra bocsátja a ha-
tározati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
425/2009. (XI. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy Harta Ferenc 8130 Enying, Petőfi Sándor u. 39. 
szám  alatti  lakos  kérelmét  támogatja,  mi  szerint  a  2010.  évi 
járdafelújítások  idején  az  önkormányzat  figyelembe  veszi  a 
kérelmező által megjelölt járdaszakasz rossz állapotát.

Felelős: Tóth Dezső polgármester, 
Viplak Tibor EVSZI vezető

Határidő: folyamatos

5.11Varga József pályázat benyújtásával kapcsolatos kérelme

Bíró Attila TFB elnök  ismerteti a bizottság pályázat elvi támogatására irányuló melléklet 
szerinti 180/2009. (XI. 18.) számú határozati javaslatát.
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Tóth  Dezső polgármester  kérdezi,  kíván-e  valaki  hozzászólni  a  határozati  javaslathoz. 
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, 
hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
426/2009. (XI. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a Kabóka Lovastanya (székhely: 8130 Enying, 
Tóth Árpád u. 2.; képviseli: Varga József) kérelmét támogatja, 
mi szerint az önkormányzat hozzájárulását adja a tulajdonában 
lévő 081,  083,  084 és 0125/1 hrsz-ú útszakaszokat  érintő – A 
mezőgazdasági  utak  fejlesztése  jogcím  keretében 
megvalósítható  -felújítási  munkálatokhoz,  azzal  a  kikötéssel, 
hogy  a  kérelmező  köteles  figyelembe  venni  Enying  Város 
szennyvízelvetésének és szennyvízkezelésének a kiépítése című 
projekthez  kapcsolódó  tervben  foglaltakat,  úgy  hogy  a 
beruházás  megvalósulása  ne  jelentsen  plusz  költséget  az 
önkormányzatnak. 

Egyben  felhatalmazza  a  Polgármestert  a  tulajdonosi 
hozzájárulás megadására.

Határidő: 2009. december 15. 
Felelős: Tóth Dezső polgármester

5.12Tóth Gyula járdafelújításra vonatkozó kérelme

Bíró Attila TFB elnök  ismerteti a bizottság kérelem későbbi figyelembe vételére irányuló 
melléklet szerinti 181/2009. (XI. 18.) számú határozati javaslatát.

Gebula Béla Ákos képviselő szerint a testület nem logikus. Elfogadta a bizottság 173/2009. 
(XI.  18.)  számú  határozatában  foglalt  javaslatot,  és  180  eFt-ot  biztosított  egy  olyan 
járdaszakaszra, amit kb. 5 ember használ. Felhívja rá a figyelmet, hogy a LIDL előtt le fogják 
járdázni az útszakaszt, a PENNY előtt már kész, óvoda előtt szintén kész egy járdaszakasz. 
Szerinte ezen a területen kellene kipótolni a hiányzó szakaszokat, akár úgy, hogy felkérik az 
ingatlantulajdonosokat,  járuljanak  hozzá.  Tóth  Gyuláék  megcsinálnák,  csak  az 
anyagköltséget kellene biztosítani.

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti,  hogy  a  hivatkozott  szakaszra  az  ÚTÉPTERV  adott 
ajánlatot 150 eFt+ÁFA áron. Javasolja felvenni Tóth Gyulával a kapcsolatot, és megcsinálni a 
járdaszakaszt.

Gebula Béla Ákos képviselő javasolja, hogy a 2010. évi költségvetés terhére idén készítsék 
el a hiányzó szakaszt egészen az Orováékig. 

Závodni Lászlóné pénzügyi vezető felhívja rá a figyelmet, hogy a képviselők előtt még csak 
koncepció  van,  ami  a  könyvvizsgálók  szerint  sem  tartható.  Az  EVSZI  költségvetésében 
pedig szerepel járdafelújítás. Javasolja, hogy a költségvetés tervezésekor ott beszéljenek róla.
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Viplak  Tibor EVSZI  vezető  csak  miután  Tóth  Gyulával  beszélt,  tud  majd  konkrét  árat 
mondani, de járható útnak tartja.

Gebula Béla Ákos képviselő fenntartja módosító javaslatát, és egyben kiegészíti azzal, hogy 
a 421/2009. (XI. 25.) számú döntését vonja vissza a testület.

Buza Lajos képviselő javasolja megbízni Viplak Tibort azzal, hogy vegye fel a kapcsolatot 
Tóth Gyulával, és december 31-ig csinálják meg a járdát.

Gebula Béla Ákos képviselő visszavonja javaslatát.

Szörfi  István jegyző  szerint,  ha  a  testület  minden  évben  megszavazta  volna  a 
bizottságoknak és a polgármesternek a saját felhasználású keretet, már meg lehetett volna 
csinálni.

Dr. Miljánovits György képviselő szerint mindennek az oka a költségvetés hiánya. Ennek 
ellenére  fel  kell  vállalni,  főleg,  ha  központi  részről  van  szó.  Egyre  inkább  áttolódik  a 
központ az áruházak köré. Az eddigi központ pedig siralmas állapotban van.

Buza Lajos képviselő megismétli javaslatát azzal a kiegészítéssel, hogy a járdaszakaszt az 
EVSZI költségvetése terhére kell elkészíteni.

Viplak Tibor EVSZI vezető elmondja, hogy járdafelújításra van annyi a költségvetésben. Az 
1  millió  Ft-ból  felhasznált  300 eFt-ot.  Ha a  fennmaradót  felszabadítja  a  testület,  el  lehet 
készíteni a járdát.

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

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
427/2009. (XI. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
megbízza  Enying  Város  Szolgáltató  Intézményének  vezetőjét 
azzal,  hogy vegye fel  a  kapcsolatot  Tóth Gyula  8130 Enying, 
Rákóczi F. u. 2. szám alatti lakossal, és a lakossági kérelemben 
hivatkozott  járdaszakaszt  az  intézmény  készítse  el  saját 
költségvetése terhére.

A járdaszakasz  kiépítési  költségeinek  mértékéig  a  Képviselő-
testület  a  járdafelújításra  biztosított  előirányzat 
felhasználásához hozzájárul. 

Határidő: azonnal  -  az  előirányzat  felszabadítása 
vonatkozásában 
2009. december 31. – a munkálatok elvégzésére 
vonatkozóan

Felelős: az  előirányzat  felszabadítása  vonatkozásában 
Tóth Dezső polgármester
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a munkálatok elvégzése vonatkozásában
Viplak Tibor EVSZI vezető

5.13Technikai határozat – ingatlan árverés

Bíró Attila TFB elnök ismerteti a bizottság elővásárlási joggal való élés elvetésére irányuló 
melléklet szerinti 182/2009. (XI. 18.) számú határozati javaslatát.

Tóth  Dezső polgármester  kérdezi,  kíván-e  valaki  hozzászólni  a  határozati  javaslathoz. 
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, 
hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
428/2009. (XI. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  az  ingatlanárverések  kapcsán  felmerülő 
elővásárlási  jogával  jelenlegi  szűkös  anyagi  helyzetére  való 
tekintettel nem tud élni.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester

5.14Magyar és Társa 2000 Kft. kérelme

Bíró Attila TFB elnök ismerteti a bizottság értékbecslés engedélyezésére irányuló melléklet 
szerinti 183/2009. (XI. 18.) számú határozati javaslatát.

Tóth  Dezső polgármester  kérdezi,  kíván-e  valaki  hozzászólni  a  határozati  javaslathoz. 
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, 
hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
429/2009. (XI. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  hozzájárul,  hogy  a  Magyar  és  Társa  2000 
Szolgáltató  és  Kereskedelmi  Kft.  (székhely:  8131  Enying- 
Balatonbozsok,  Mikszáth K.  u.  3/b;  képviseli:  Magyar  Csaba 
ügyvezető) elvégeztesse az értékbecslést a Tourinform iroda és 
az udvarban lévő lakások tekintetében.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester

5.15Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ismételt kérelme ingyenes használati 
jog bejegyzésére
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Bíró  Attila TFB  elnök  ismerteti  a  bizottság  közüzemi  és  egyéb  működési  költségek 
megfizetésére,  szívességi  használati  szerződés  aláírására  irányuló  melléklet  szerinti 
185/2009. (XI. 18.) számú határozati javaslatát.

Tóth  Dezső polgármester  kérdezi,  kíván-e  valaki  hozzászólni  a  határozati  javaslathoz. 
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, 2 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
430/2009. (XI. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy felszólítja a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóságot, hogy az általa használt helyiségek (8130 Enying, 
Szabadság  tér  14.)  tekintetében  fennálló  meg  nem  fizetett 
közüzemi és  egyéb működési  költségeket  2009.  december 15. 
határidővel  egyenlítse  ki,  illetve  az  általuk  használt  ingatlan 
tekintetében a szívességi használati szerződést írja alá, ellenben 
az  önkormányzat  kötelezi  az  Igazgatóságot  hogy  2009. 
december  31.  napi  határidővel  költözzön  ki  a  szóban  forgó 
ingatlanból.

Felelős: Tóth Dezső polgármester
Határidő: 2009. december 15. a tartozás megfizetése és a

szerződés aláírás tekintetében,
egyebekben pedig 2009. december 31.

5.16DRV árajánlata – Alsótekeres rekonstrukció

Bíró Attila TFB elnök ismerteti a bizottság kapcsolat felvételére irányuló melléklet szerinti 
186/2009. (XI. 18.) számú határozati javaslatát.

Tóth  Dezső polgármester  kérdezi,  kíván-e  valaki  hozzászólni  a  határozati  javaslathoz. 
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, 
hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
431/2009. (XI. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy felkéri  a Polgármesteri  Hivatalt,  hogy vegye 
fel  a  kapcsolatot  a  DRV Zrt.  vezetőjével,  ugyanis  jelenleg az 
önkormányzat nem tartja indokoltnak a szolgáltató által vázolt 
fejlesztések elvégzését.

Felelős: Tóth Dezső polgármester
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Határidő: 2009. december 15.

5.17Földanya Alapítvány kezdeményezése

Bíró Attila TFB elnök ismerteti a bizottság ajánlat elutasítására irányuló melléklet szerinti 
187/2009. (XI. 18.) számú határozati javaslatát.

Tóth  Dezső polgármester  kérdezi,  kíván-e  valaki  hozzászólni  a  határozati  javaslathoz. 
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, 2 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
432/2009. (XI. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a Földanya Alapítvány (székhely: 2543 Süttő, 
Rákóczi út 107.; képviseli: Holdampf Lajos) ajánlatával jelenleg 
élni nem kíván.

Felelős: Tóth Dezső polgármester
Határidő: azonnal

5.18MÁSZ ajánlata

Bíró  Attila TFB elnök  ismerteti  a  bizottság  korábbi  döntés  hatályban tartására  irányuló 
melléklet szerinti 188/2009. (XI. 18.) számú határozati javaslatát.

Tóth  Dezső polgármester  kérdezi,  kíván-e  valaki  hozzászólni  a  határozati  javaslathoz. 
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, 
hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
433/2009. (XI. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  222/2009.  (VI.  24.)  számú  határozatát 
hatályában továbbra is fenntartja.

Felelős: Tóth Dezső polgármester
Határidő: azonnal

5.19Református Egyházközség járda felújításra vonatkozó kérelme

Bíró  Attila TFB  elnök  ismerteti  a  bizottság  kérés  későbbi  figyelembe  vételére  irányuló 
melléklet szerinti 192/2009. (XI. 18.) számú határozati javaslatát.
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Tóth  Dezső polgármester  kérdezi,  kíván-e  valaki  hozzászólni  a  határozati  javaslathoz. 
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, 
hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
434/2009. (XI. 25.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  az  Enyingi  Református  Egyházközség  (8130 
Enying,  Kossuth Lajos  utca  48.;  képviseli:  Iván Géza lelkész) 
kérelmét támogatja, mi szerint a 2010. évi járdafelújítások idején 
az önkormányzat figyelembe veszi a kérelmező által megjelölt 
járdaszakasz rossz állapotát.

Felelős: Tóth Dezső polgármester
Viplak Tibor EVSZI vezető

Határidő: folyamatos

Tóth Dezső polgármester kérdezi van-e valakinek közérdekű bejelentenivalója. Egyéb hoz-
zászólás nem lévén a nyílt ülést 17.55 órakor bezárja. A zárt ülésen hozott döntésekről a kö-
vetkező nyilvános ülésen ad tájékoztatást.

Enying, 2009. december 4.

 Tóth Dezső Szörfi István
polgármester      jegyző

Bíró Attila Károly Botos Sándor
       hitelesítő    hitelesítő
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