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Előterjesztés
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2010. január 27-i ülésére

Tárgy: Határozatok visszavonása

Előterjesztő: Szörfi István jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A  2010.  évi  fejlesztések  meghatározásánál  a  Településfejlesztési  és  Környezetvédelmi 
Bizottság  2009.  decemberi  ülésén  úgy  foglalt  állást,  hogy  kiemelten  javasolja  kezelni  a 
szennyvíz-beruházást, ezért a Képviselő-testület 2009. december 16-i ülésén előterjesztéssel 
éltem  ezzel  kapcsolatban,  mely  előterjesztést  a  Képviselő-testület  sajnálatos  módon  nem 
fogadott el.

A  Településfejlesztési  és  Környezetvédelmi  Bizottság  2010.  január  13-i  ülésén  ismételten 
foglalkozott a fejlesztésekkel, és 4/2010. (I. 14.) számú határozatával javasolja támogatni az 
óvoda  pályázatát.  A  Pénzügyi  Bizottság  2010.  január  19-i  ülésén  a  fejlesztésekkel 
kapcsolatban nem foglalt állást. 

Egyetértek azzal, hogy valamennyi olyan pályázaton, amelyik legalább 70%-os támogatást 
biztosít, részt kellene vennünk, valamennyi intézményünk állapotát tekintve minden épület 
jelentős  felújításra  szorulna.  Jelen  helyzetben  azonban,  ismerve  pénzügyi  helyzetünket, 
mégis megismétlem a 2009. december 16-i testületi ülésre készített előterjesztéseimet, mert 
álláspontom szerint a szennyvíz-beruházáson kívül nem tudunk más – egyébként indokolt – 
fejlesztést finanszírozni.

Kérem a Tisztelt Képviselőket határozati javaslataim megvitatására és elfogadására.

Enying, 2010. január 22.

Tisztelettel:

Szörfi István
     jegyző



H a t á r o z a t i  j a v a s l a t

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy  a  Mezőföldi 
Többcélú  Kistérségi  Társulás  által  az  orvosi  ügyelet  felújítására  benyújtandó 
KDOP-2009-5.2.1/a  számú  pályázat  önrészére  vonatkozó  384/2009.  (XI.  25.)  számú 
határozatot, az óvoda pályázat önrészére vonatkozó 389/2009. (XI. 25.) és 390/2009. (XI. 25.) 
számú  határozatokat,  a  Városi  Bölcsőde  bővítésére  vonatkozó  397/2009.  (XI.  25.)  és 
398/2009. (XI. 25.) számú határozatokat, illetve a KDOP – 2009-5.2.2/B kódszámú, Szociális 
alapszolgáltatások  és  gyermekjóléti  alapellátások  infrastrukturális  fejlesztése  c.  pályázat 
önrészének módosítására vonatkozó 399/2009. (XI. 25.) számú határozatot visszavonja.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester

H a t á r o z a t i  j a v a s l a t

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy  a  2010.  évi 
költségvetési koncepcióban szereplő 26.513 eFt fejlesztési összegből az Enying 2009 hrsz-ú 
ingatlanra létrehozandó játszótér önrészéül 1.332.034,-Ft-ot biztosít.

A  fennmaradó  25.180.966,-  Ft-ot  céltartalékba  helyezi,  mely  céltartalék  felhasználásról  a 
képviselő-testület minden esetben külön határozattal dönt annak figyelembe vételével, hogy 
a  2010-es  év  kiemelt  fejlesztéseként  a  szennyvízberuházással  összefüggő  kiadásokat 
támogatja. 

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester


