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Szörfi István jegyző elhagyja a tanácstermet.

Tóth Dezső polgármester köszönti a megjelent képviselőket, intézményvezetőket, a város 
lakóit, a Városi TV nézőit. Az ülést 15.00 órakor megnyitja, megállapítja, hogy a képviselők 
határozatképes számban megjelentek, létszámuk 12 fő. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri 
Mohai  Istvánné  és  Nagy  József  Ödön  képviselőket,  a  jegyzőkönyv  vezetésére  Szemerei 
Szilviát. 

A felkért képviselők a hitelesítést vállalják.

… Nehezményezi, hogy az utolsó pillanatban, vagy az ülést megelőző napon érkeznek olyan 
előterjesztések, melyek hosszabb időt igényelnének az átgondolásra. Felhívja rá a figyelmet, 
hogy  így  könnyen  születhetnek  meggondolatlan,  elhamarkodott  döntések,  ezért  kéri  a 
bizottságokat  és  intézményvezetőket,  hogy  a  jövőben  minden  előterjesztést  az  ülést 
megelőző  péntekig  juttassanak  el  a  hivatalba,  hogy  a  képviselők  a  pénteken  küldendő 
testületi anyaggal együtt megkaphassák azt. Ennek is köszönhető, hogy a korábban kiküldött 
napirenddel  kapcsolatban  számos  módosító  javaslat  van.  A  polgármesteri  előterjesztések 
közé javasolja napirendre venni szakértő megbízását a hat osztályos gimnázium indításával 
kapcsolatban. Kéri, hogy aki ezzel a módosítással egyetért, kézfeltartással szavazzon.



A Képviselő-testület 12 igen, egyhangú szavazattal a polgármesteri előterjesztések közé napirendre  
tűzte szakértő megbízását a 6 évfolyamos gimnáziumi képzés szakvéleménye tárgyában.

Tóth Dezső polgármester szintén a polgármesteri előterjesztések közé javasolja napirendre 
venni a kistérségi normatíva átadására vonatkozó megállapodás elfogadását. Kéri, hogy aki 
ezzel a módosítással egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A  Képviselő-testület  12  igen,  egyhangú  szavazattal  a  kistérségi  normatíva  átadására  vonatkozó  
megállapodás elfogadását a polgármesteri előterjesztések között napirendjére tűzte.

Tóth Dezső polgármester elmondja, hogy ezután következne a költségvetéshez kapcsolódó 
határozati javaslatok megvitatása.

Gebula Béla  Ákos képviselő  szintén ide  javasolja  napirendre  venni  a  Herceg  Batthyány 
Fülöp Gimnázium és Általános Iskola létszámcsökkentésére irányuló előterjesztést.

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

A  Képviselő-testület  12  igen,  egyhangú  szavazattal  a  Herceg  Batthyány  Fülöp  Gimnázium  és  
Általános  Iskola  létszámának  csökkentésére  irányuló  előterjesztés  megvitatását  a  költségvetéshez  
kapcsolódó határozati javaslatok között napirendre tűzte.

Tóth Dezső polgármester javasolja levenni a napirendről a 2.1 napirendi pontot, mert azt a 
PüB tárgyalta, arról a bizottsági előterjesztések között dönthet a testület.

Nagy József Ödön képviselő szerint nem kell levenni a napirendről, csak át kell tenni a PüB 
előterjesztéseihez.

Mihályfi Gábor aljegyző elmondja, hogy a bizottság önállóan tárgyalta, ezért az aljegyzői 
előterjesztést le kell venni a napirendről.

Tóth  Dezső polgármester  javasolja  napirendre  venni  a  PüB  hétfői  ülésén  hozott, 
költségvetést  módosító  javaslatainak  megvitatását.  Kéri,  hogy  aki  ezzel  a  módosítással 
egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A  Képviselő-testület  12  igen,  egyhangú  szavazattal  a  PüB  költségvetést  módosító  javaslatait  
napirendjére tűzte.

Tóth Dezső polgármester javasolja levenni a napirendről a 2.1 napirendi pontot. Kéri, hogy 
aki ezzel a módosítással egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 12 igen, egyhangú szavazattal a 2.1 napirendi pontot levette napirendjéről.

Tóth  Dezső polgármester  javasolja  napirendre  venni  a  TFB  Településrendezési  terv 
módosításával  kapcsolatos  előterjesztéseit  3.6  napirendi  pontként.  Kéri,  hogy  aki  ezzel  a 
módosítással egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület  12  igen,  egyhangú szavazattal  a  TFB Településrendezési  terv  módosításával  
kapcsolatos előterjesztéseit 3.6 napirendi pontként napirendjére tűzte.
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Tóth Dezső polgármester a zárt ülés kitüntetési javaslataihoz kapcsolódóan elmondja, hogy 
az érmek is  95%-os ÁFA- tartalmúak,  és  ezzel  kapcsolatban az APEH-nek küldött  írásos 
megkeresésre még nem érkezett válasz, ezért a kitüntetési javaslatok megvitatását javasolja 
levenni a napirendről. 

Gebula Béla Ákos OKS elnök javasolja levenni a napirendről, és visszautalni az OKS-hoz a 
kitüntetési javaslatok megvitatását. 

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

A Képviselő-testület  12 igen, egyhangú szavazattal  a  zárt  ülés kitüntetési javaslatok megvitatását  
levette napirendjéről és visszautalta azt az OKS-hoz.

Tóth  Dezső polgármester  a  zárt  ülés  napirendjére  javasolja  felvenni  a  szavazatszámláló 
bizottságok  tagjainak  megválasztását.  Kéri,  hogy  aki  ezzel  a  módosítással  egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal,  1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a szavazatszámláló  
bizottságok tagjainak megválasztását a zárt ülés napirendjére tűzte.

Tóth Dezső polgármester javasolja a zárt ülés napirendjére felvenni az ESZI-ben történtekről 
szóló tájékoztatást, melyhez majd a pénzügyi vezető segítségét kéri. Kéri, hogy aki ezzel a 
módosítással egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 12 igen, egyhangú szavazattal az ESZI-ben történtekről szóló tájékoztatót a zárt  
ülés napirendjére tűzte.

Tóth  Dezső polgármester  elmondja,  hogy  a  PüB  hétfői  ülésén  hozott  döntései  között 
szerepel  még  három  javaslat:  a  Venturi  teljesítésigazolással  kapcsolatos  kérelme,  a  Vas 
Gereben  Műv.  Ház  és  Könyvtár  kérelme,  valamint  a  személyes  gondoskodás  keretében 
nyújtott szociális ellátások térítési díjairól szóló rendelettervezet. Javasolja napirendre venni 
a  PüB  előterjesztései  közé.  Kéri,  hogy  aki  a  Venturi  teljesítésigazolással  kapcsolatos 
kérelmének a PüB előterjesztései között történő napirendre tűzésével egyetért, kézfeltartással 
szavazzon.

A  Képviselő-testület  12  igen,  egyhangú  szavazattal  a  Venturi  teljesítésigazolással  kapcsolatos  
kérelmét a PüB előterjesztései között napirendjére tűzte.

Tóth Dezső polgármester kéri, hogy aki a Vas Gereben Műv. Ház és Könyvtár kérelmének a 
PüB előterjesztései között történő napirendre tűzésével egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 12 igen, egyhangú szavazattal a Vas Gereben Műv. Ház és Könyvtár kérelmét a  
PüB előterjesztései között napirendjére tűzte.

Tóth  Dezső polgármester  kéri,  hogy  aki  a  személyes  gondoskodás  keretében  nyújtott 
szociális ellátások térítési díjáról szóló rendelettervezet a PüB előterjesztései között történő 
napirendre tűzésével egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A  Képviselő-testület  12  igen,  egyhangú  szavazattal  a  személyes  gondoskodás  keretében  nyújtott  
szociális  ellátások  térítési  díjáról  szóló  rendelettervezetet  a  PüB előterjesztései  között  napirendjére  
tűzte.
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Buza  Lajos PüB  elnök  javasolja  levenni  a  napirendről  a  PüB  DRV-vel  kapcsolatos 
előterjesztését, mert a TFB ugyanazt tárgyalta.

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

A Képviselő-testület  12 igen,  egyhangú szavazattal  a  PüB DRV Zrt.  rekonstrukciós  programmal  
kapcsolatos előterjesztését levette a napirendről.

Buza Lajos PüB elnök szintén javasolja levenni a napirendről az Eü. Biz. központi orvosi 
ügyelettel  kapcsolatos  előterjesztését,  mert  az  a  PüB  előterjesztései  között  szerepel,  a 
bizottság véleményét ott is elmondhatja az elnök.

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

A Képviselő-testület 12 igen, egyhangú szavazattal az Eü. Biz. központi orvosi ügyelet felújításával,  
bővítésével kapcsolatos előterjesztését levette a napirendről.

Gebula Béla Ákos képviselő tudomása szerint a PüB elnöke nem tud itt lenni az ülés végéig, 
ezért javasolja a PüB előterjesztéseit előre hozni a napirendben.

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

A  Képviselő-testület  12  igen,  egyhangú  szavazattal  a  PüB  előterjesztéseit  1.  napirendi  pontként  
vitatja meg.

Tóth Dezső polgármester elmondja, hogy Buza Lajos képviselő jelezte, hogy napirend előtt 
kíván felszólalni, ezért átadja neki a szót.

Buza Lajos képviselő kéri, hogy minden képviselő kapja meg a Mészárosné Pribék Hajnalka 
Enying Város Polgármesteri Hivatala elleni munkaügyi perében hozott ítéletet indokolással 
együtt, mert a képviselőknek nincs információjuk róla.

Tóth Dezső polgármester kérdezi, hogy megfelel-e, ha e-mailben küldik ki az ítéletet. Egyéb 
módosító  javaslat  nem  lévén  szavazásra  bocsátja  a  fentiek  szerint  módosított  napirend 
elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 12 igen, egyhangú szavazattal a módosított napirendet elfogadta.

N a p i r e n d:

Nyílt ülés 15.00 órától

1.Pénzügyi Bizottság előterjesztései
1.1 Költségvetéshez kapcsolódó döntések
1.1.1 Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és  

elidegenítéséről szóló rendelet módosításáról
1.1.2 Zárolt kiadások felszabadításának szabályairól
1.1.3 A  Városi  Bölcsőde  pályázat  önrészének  szerepeltetése  a 

céltartalékok között
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1.1.4 A Szirombontogató Óvoda pályázat benyújtása
1.1.5 A Szirombontogató Óvoda pályázat benyújtásával kapcsolatos 

költségek szerepeltetése a 2010. évi költségvetésben
1.1.1 Megvalósíthatósági tanulmány
1.1.2 Engedélyezési és kiviteli tervek
1.2.6 Az  ügyelet-felújítás  pályázat  önrészének  szerepeltetése  a 

céltartalékok között
1.2 Városi Bölcsőde intézkedési terv
1.3 EVSZI előirányzat módosítások
1.4 Venturi Kft. teljesítés igazolási kérelme
1.5 Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár kérelme
1.6 A személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális ellátások térítési 

díjáról szóló rendelettervezet

Előadó: Buza Lajos
      PüB elnöke

2.Polgármester előterjesztései
2.1 2010. évi költségvetésről szóló rendelet 
2.2 Korábbi határozatok visszavonása (fejlesztések)

Előadó: Szörfi István
             jegyző

2.3 Lakásfenntartási támogatás – rendelkezésre állási támogatás
Előadó: Mihályfi Gábor

             aljegyző
2.4 Szakértő  megbízás  a  Herceg  Batthyány  Fülöp  Gimnázium  és 

Általános  Iskola  6  évfolyamos  gimnáziumi  képzés  szakvélemény 
tárgyában

2.5 Megállapodás 2010. évi normatíva átadásáról
2.6 Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola létszámának 

csökkentése
2.7 Beszámoló a két ülés közötti eseményekről

Előadó: Tóth Dezső
 polgármester

3.Aljegyző előterjesztései
3.1 Az egyes szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása

Előadó: Mihályfi Gábor
              aljegyző

4.Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előterjesztései
4.1 Rafael Evelin ingatlan vételi ajánlata
4.2 Mezőszöv Zrt. ingatlan eladásra vonatkozó ajánlata
4.3 Velő Zsolt bérleti kérelme
4.4 Állásfoglalás a DRV Alsótekerespuszta vízi-közműrendszer középtávú 

rekonstrukciós tervvel kapcsolatos árajánlatról
/A  PÜB.  előterjesztése  a  bizottság  2010.  február  22-i  ülésének 
jegyzőkönyvében olvasható, mely az ülést követően kerül kiküldésre./

4.5 Mikó Liane Edith ingatlan vételi kérelme
4.6 Településrendezési terv módosítása

Előadó: Bíró Attila
       TFB elnöke
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Zárt ülés 

1.Aljegyző előterjesztése
Szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztása

Előadó: Mihályfi Gábor
       aljegyző

2.Tájékoztatás az ESZI-ben történtekről (betörés)

Előadó: Tóth Dezső
      polgármester

1.Pénzügyi Bizottság előterjesztései
1.1Költségvetéshez kapcsolódó döntések
1.1.1Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítésé-
ről szóló rendelet módosításáról

Buza Lajos PüB elnök ismerteti, hogy a bizottság módosításokat javasolt a helyi rendelettel 
kapcsolatban, s javasolják a forgalomképes ingatlanok körének bővítését.

Botos Sándor képviselő úgy emlékszik, hogy a Civil Ház nem volt benne a módosításokban.

Mihályfi  Gábor aljegyző elmondja,  hogy a rendelet  módosítása  semmi elkötelezettséget 
nem jelent, ettől még nem kerül értékesítésre az ingatlan, de hitelfedezetként felhasználható, 
ezért célszerű áttenni a forgalomképes ingatlanok körébe.

Tóth  Dezső polgármester  kérdezi  a  jelenlévőket,  van-e  hozzászólásuk.  Egyéb  kérdés, 
hozzászólás nem lévén - szavazásra bocsátja a rendelettervezet elfogadását. Kéri, hogy aki 
azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 12 igen, egyhangú szavazattal  az önkormányzat tulajdonában 
lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 25/2002. (XII. 12.)  
számú  rendeletének módosításáról jelen jegyzőkönyv mellékletét képező  5/2010. (II.  
26.) számú rendeletet alkotja.

1.1.2Zárolt kiadások felszabadításának szabályairól

Buza Lajos PüB tag ismerteti a zárolt kiadások felszabadításának szabályaira irányuló, mel-
léklet szerinti 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 11igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:
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Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
52/2010. (II. 24.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  költségvetési  rendelet-tervezet  13.§.  (1) 
bekezdése az alábbiakkal egészül ki:
„A  adóbehajtásból  származó  bevételek  teljesülése  esetén 
felszabadítandó  zárolt  kiadások  felszabadítása  a  zárolás 
arányában történhet.”

1.1.3A Városi Bölcsőde pályázat önrészének szerepeltetése a céltartalékok között

Buza Lajos PüB tag ismerteti a Városi Bölcsőde pályázati önrészére irányuló, melléklet sze-
rinti bizottsági határozatot.

Gebula Béla Ákos képviselő ma értesült róla, hogy megjelent az NFÜ honlapján az egyfor-
dulós pályázati  kiírás, így az előterjesztésen el kell gondolkodni. Kéri Polgármester urat, 
hogy a jövő hétre hívjon össze rendkívüli testületi ülést e tárgyban. A pályázathoz bizonyá-
ra igazolni kell az önrészt, így meg kell gondolni, mi a fontosabb. Természetesen a szüksé-
ges döntéseket befolyásolja a pályázat kiírásának módja is, de még nem volt ideje áttanul-
mányozni a kiírást. Valószínűleg 2010. évben nem lesz szükség a finanszírozás igazolására.

Tóth Dezső polgármester ismerteti, hogy három időszakban adható be a pályázat: március-
április, július-augusztus és szeptember-október hónapokban.

Gebula Béla Ákos képviselő szerint nincs oka az önkormányzatnak a várakozásra, szakmai 
vélemények szerint a pályázatunk jó előkészítettségi szinten van. Mindösszesen 35 milliárd 
Ft-ot osztanak fel a pályázók között, ami nagyon kevés. Szerinte, ha az önkormányzat vár, 
nem jut forráshoz.

Nagy József Ödön képviselő szerint nem a pályázat beadásának időpontja a kérdés, hanem 
hogy a fejlesztési pénzekkel mit kíván tenni az önkormányzat. Ugyanakkor az intézményve-
zetők tudjanak biztosat, hogy mit várhatnak.

Gebula Béla Ákos képviselő szerencsésnek tartja az előbbi rendeletmódosítás elfogadását, 
mert így megterhelhetők az ingatlanok jelzáloggal, így a 8 millió Ft kiváltható talán, de kí-
váncsi a pénzügyi vezető véleményére is.

Venczel Zita képviselő tájékoztatja a képviselőket, hogy az óvoda 110  millió Ft-os pályáza-
ta utófinanszírozású, 40% hívható le. Az önkormányzatnak biztosítania kell a 11 millió Ft 
önrészt plusz 50 millió Ft-ot és az ÁFA-tartalmat. Egy-két év, mire visszajön az önkormány-
zat befektetése. Kérdezi, hogy ezt miből biztosítja az önkormányzat.

Dr. Miljanovits György képviselő kérdezi,  hogy ha a csatorna mégis beindulna, hogyan 
lenne tervezhető.

Gebula Béla Ákos képviselő szerint olyan vállalkozót kell találni, hogy utófinanszírozásból 
történjen a kifizetés. Volt már erre példa, igaz nem volt problémamentes. Szerinte hitelfelvé-
tellel lehet megoldani. A nagyobb gondnak azt tartja, hogy szükség lenne az óvoda, a böl-
csőde felújítására is, de ugyanakkor csatornára is.
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Venczel Zita képviselő szerint nem talál az önkormányzat ilyen vállalkozót, aki vállalná, 
hogy 1-2 év múlva jusson a pénzéhez.

Nagy József Ödön képviselő szerint dönteni kell, hogy vagy ezt, vagy azt a fejlesztést való-
sítja meg az önkormányzat. Egyetlen 5 millió Ft-os tételre emlékszik, ami utófinanszírozott 
volt, azt is megelőlegezte az önkormányzat a vállalkozónak a működési hitel terhére. De 110 
millió Ft-os beruházásnál ez azért más.

Buza Lajos képviselő felhívja rá a figyelmet, hogy pályázati önrészről beszélünk, nem el-
nyert pályázatokról. Nincs rá garancia, hogy nyer is a pályázat. A pályázatok beadása hosz-
szú távon reményt nyújthat a kiadások csökkentésére, hiszen az intézmények energiatakaré-
kosabban működhetnének. A bölcsőde pályázat már beadásra került, az óvoda pályázat el-
nyerésére nem sok esélyt lát, de elszalasztani szerinte bűn.

Gebula Béla Ákos képviselő javasolja elfogadni a két pályázatot így, és ha oda kerül a do-
log, hogy a szennyvíz pályázat nyer, majd megpróbálja megoldani a testület.

Dr. Miljanovits György képviselő kérdezi, hogy ha mindet megnyeri az önkormányzat, ak-
kor honnan teremt elő pénzt a testület. Ha a csatorna nyerne, a többi fejlesztést nem tudják 
megvalósítani.  Ha visszamond az önkormányzat  egy nyertes pályázatot,  a  későbbiekben 
megkérdőjelezik az önkormányzat részvételét.

Buza Lajos képviselő szerint a szennyvíz önrész két részből tevődik össze, egy részét a tár-
sulás adja, a másik részét pedig a hivatal. Az ingatlan, amire a tisztító épülni fog, önkor-
mányzati tulajdonban van, és a beruházással jelentősen megnő majd az értéke, így nagyobb 
fedezetet is nyújthat.

Mihályfi Gábor aljegyző elmondja, hogy a hivatkozott ingatlan korlátozottan forgalomké-
pes lesz a jogszabály értelmében, ezért jelzálogjogot nem terhelnek rá a pénzintézetek.

Tóth Dezső polgármester kérdezi a jelenlévőket, van-e még hozzászólásuk. Egyéb kérdés, 
hozzászólás nem lévén - szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki 
azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 8igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
53/2010. (II. 24.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, a költségvetési rendelet-tervezetben a céltartalékok 
között  8  millió  Ft-ot  szerepeltet  a  Városi  Bölcsőde  pályázat 
önrészére,  a  szennyvíz  beruházás  céltartalék  egyidejű 
csökkentésével.

15.31 órakor Szörfi István jegyző visszatér a tanácsterembe.

1.1.4A Szirombontogató Óvoda pályázat benyújtása

Buza Lajos PüB tag ismerteti az óvoda pályázat benyújtására irányuló, melléklet szerinti bi-
zottsági határozatot.
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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 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
54/2010. (II. 24.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Közép-dunántúli  Operatív  Program 
keretében  meghirdetett  KDOP  –  2009.5.1.1  kódszámú, 
„Közoktatási  infrastrukturális  fejlesztés” c.  pályázat 
támogatására kiírt pályázaton részt kíván venni.

A pályázat önrészére maximum 11 millió Ft-ot biztosít. A saját 
forrás fedezetét a költségvetésből biztosítja, melyet a 2010. évi 
költségvetésben szerepeltet.

A fejlesztési cél: A Szirombontogató Óvoda Kossuth Lajos 
utca  25.  épületének  infrastrukturális  fejlesztése  és  kapacitás 
bővítése

A fejlesztés  megvalósulási  helye: 8130 Enying,  Kossuth Lajos 
utca 25.

Ezzel  egyidejűleg  a  16/2010.  (I.  27.)  számú  határozatát 
visszavonja.

Felelős: Tóth Dezső polgármester
Tolnai Zsuzsanna óvodavezető

Határidő: 2010.  április  30.  a  pályázat  benyújtásának 
határideje

1.1.5A Szirombontogató Óvoda pályázat benyújtásával kapcsolatos költségek szerepelte-
tése a 2010. évi költségvetésben

Buza Lajos PüB tag ismerteti az óvoda pályázat pályázatírói, közbeszerzési, tervezési díjai-
nak költségvetésben való szerepeltetésére irányuló, melléklet szerinti 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 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
55/2010. (II. 24.) számú határozata:
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Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Szirombontogató  Óvoda  pályázat 
benyújtásával kapcsolatos pályázatírói, közbeszerzési, tervezési 
díjat  2010.  évi  költségvetésében  módosított  előirányzatként 
fogja szerepeltetni, a szennyvíz céltartalék egyidejű csökkentése 
mellett.

Felelős: Tóth Dezső polgármester
Határidő: 2010.  április  30.  a  pályázat  benyújtásának 

határideje

Mihályfi Gábor aljegyző felhívja rá a figyelmet, hogy április 30. a beadási határidő, ezért 
dönteni kell a megvalósíthatósági tanulmányról és az engedélyezési és kiviteli tervekről is. 
Kéri ismertetni a D/1. és D/2. mellékleteket.

1.1.5.1Megvalósíthatósági tanulmány

Buza Lajos PüB tag ismerteti a megvalósíthatósági tervre beérkezett ajánlatokat, melyek kö-
zül a Pannon Fejlesztő Kft. ajánlatát javasolja elfogadni. Ismerteti az erre irányuló, melléklet 
szerinti bizottsági határozatot.

Gebula Béla Ákos képviselő szerint ezt zárt ülésen kellett volna tárgyalni.

Mihályfi Gábor aljegyző ismerteti, hogy az összes ajánlattevő hozzájárult a nyílt ülésen va-
ló tárgyaláshoz.

Tóth Dezső polgármester kérdezi a jelenlévőket, van-e hozzászólásuk. Egyéb kérdés, hozzá-
szólás nem lévén - szavazásra bocsátja a Pannon Fejlesztő Kft. megbízását, a határozati ja-
vaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
56/2010. (II. 24.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Közép-dunántúli  Operatív  Program 
keretében  KDOP  –  2009-5.1.1  kódszámú,  Közoktatási 
infrastrukturális  fejlesztés  c.  pályázati  konstrukció  kapcsán 
szerződést  köt  a  Pannon  Fejlesztő  Területi  és  Települési 
Tervező,  Szervező  és  Tanácsadó  Kft.-vel  (székhely:  4026 
Debrecen,  Piac  u.  61.;  képviseli:  Kiss  Kálmán  ügyvezető)  a 
határozat elválaszthatatlan mellékletét képező ajánlat szerint, a 
felhívásra  benyújtható  pályázat  dokumentációjának,  valamint 
megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése tekintetében.

A  megvalósíthatósági  tanulmány  elkészítésének  költsége 
350.000,-  Ft  +  Áfa,  mely  a  vállalkozó  részére  a  következő 
részletekben történik kifizetésre:

1. részlet – melynek összege 175.000,- Ft + Áfa, esedékessége a 
vállalkozási szerződés aláírását követően kerül kifizetésre 
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2. részlet – melynek összege 175.000,- Ft + Áfa, esedékessége a 
pályázat dokumentációinak Megrendelő megbízottjának történő 
átadását követően

A vállalkozói díj forrása a pályázat önrésze.

Felkéri a társaságot, hogy készítse el a vállalkozói szerződést az 
ajánlat  és  a  Képviselő-testület  határozatának  megfelelően,  a 
pályázat  dokumentáció,  valamint  a  megvalósíthatósági 
tanulmány elkészítése tekintetében.

Felhatalmazza  a  polgármestert  a  vállalkozói  szerződés 
aláírására.

Felelős: Tóth Dezső polgármester,
Szörfi István jegyző

Határidő: 2010. március 15.

1.1.5.2Engedélyezési és kiviteli tervek

Buza Lajos PüB tag ismerteti az engedélyezési és kiviteli terv elkészítésére beérkezett ajánla-
tokat, melyek közül Édes Gergely ajánlatát javasolja elfogadni. Ismerteti az erre irányuló, 
melléklet szerinti bizottsági határozatot.

Tóth Dezső polgármester kérdezi a jelenlévőket, van-e hozzászólásuk. Egyéb kérdés, hozzá-
szólás nem lévén - szavazásra bocsátja Édes Gergely megbízását, a határozati javaslat elfo-
gadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
57/2010. (II. 24.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Közép-dunántúli  Operatív  Program 
keretében  KDOP  –  2009-5.1.1  kódszámú,  Közoktatási 
infrastrukturális  fejlesztés  c.  pályázati  konstrukció  kapcsán 
tervezői  szerződést  köt  Édes  Gergely  Építészstúdiójával 
(székhely: 8000 Székesfehérvár, Horvát I. u. 20.; képviseli: Édes 
Gergely okleveles építészmérnök) a határozat elválaszthatatlan 
mellékletét képező ajánlat szerint, az engedélyezési és kiviteli 
terv elkészítése tekintetében.

A  engedélyezési  és  kiviteli  terv  elkészítésének  költsége 
2.990.000,-  Ft  +  Áfa,  mely  a  vállalkozó  részére  a  következő 
részletekben történik kifizetésre:

1. részlet – melynek összege 1.495.000- Ft + Áfa, esedékessége a 
engedélyezési tervek átadását követően kerül kifizetésre.

2. részlet – melynek összege 1.495.000,- Ft + Áfa, esedékessége 
a kiviteli tervek átadását követően kerül kifizetésre.
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A vállalkozói díj forrása a pályázat önrésze.

Felkéri a vállalkozót, hogy készítse el a vállalkozói szerződést 
az ajánlat és a Képviselő-testület határozatának megfelelően.

Felhatalmazza  a  polgármestert  a  vállalkozói  szerződés 
aláírására.

Felelős: Tóth Dezső polgármester,
Szörfi István jegyző

Határidő: 2010. március 15.

1.1.6Az ügyelet-felújítás pályázat önrészének szerepeltetése a céltartalékok között

Buza Lajos PüB tag ismerteti az önrész szerepeltetésére irányuló, melléklet szerinti bizottsá-
gi határozati javaslatot.

Tóth Dezső polgármester elmondja, hogy ez a pályázat nem utófinanszírozott, valószínűleg 
a IV. negyedévben valósul meg. 

Dr. Miljanovits György Eü. Biz. elnök elmondja, hogy a bizottság megerősítette korábbi tá-
mogató döntését.

Tóth Dezső polgármester kérdezi a jelenlévőket, van-e egyéb hozzászólásuk. Egyéb kérdés, 
hozzászólás nem lévén - szavazásra bocsátja Édes Gergely megbízását, a határozati javaslat 
elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 12 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
58/2010. (II. 24.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, a költségvetési rendelet-tervezetben a céltartalékok 
között  2  millió  Ft-ot  szerepeltet  az  ügyelet-felújítás  pályázat 
önrészére,  a  szennyvíz  beruházás  céltartalék  egyidejű 
csökkentésével.

Závodni  Lászlóné pénzügyi  vezető  előzetes  számításai  szerint  kb.  615  eFt-tal  túllépte  a 
testület a szennyvíz beruházásra szánt fejlesztési céltartalékot, ezért felborult a költségvetés 
egyensúlya. Javaslatokat kér az egyensúly visszaállítására.

Dr. Miljanovits György képviselő már a múltkori testületi ülésen is elmondta, hogy az adó 
kintlévőséget be kell hajtani,  máris meglenne az 1 millió Ft.  Erkölcsi kötelessége a város 
minden lakójának befizetni a helyi adókat.

Dr. Lelkes Ákos alpolgármester szerint papíron biztosan meg lehet csinálni, de felhívja rá a 
figyelmet, hogy a csatornafejlesztésre szánt összeget úgy költötte el a testület, hogy még túl 
is lépte azt.  Papíron el lehet érni,  hogy az egyensúly meglegyen, de el  kell gondolkodni 
ezen.
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Závodni Lászlóné pénzügyi vezető felhívja rá a figyelmet, hogy a végrehajtásból befolyó 
összeg működési bevétel, ne keverjék a fejlesztésekkel. A kiadási oldalon túllépték a határt 
615 eFt-tal, melyhez forrást kér.

Dr. Miljanovits György képviselő nem gondolta volna, hogy amikor a Képviselő-testület 
szeretne fejlesztést, akkor a mindenkori Kormány lesz az akadályozója. Most 1.1 milliárd is 
alig van a bevételi oldalon, 300 millió Ft-tal kevesebb az előző évekhez képest. Szerinte a 
helyzetet  nem  a  testület  teremtette,  hanem  a  Kormány  a  sikeres  gazdaságpolitikájával. 
Szerinte be kell hajtani a kintlévőségeket, ha részesülni akar az önkormányzat a csatornából, 
hozzá kell járulni mindenkinek. Az összes problémás fejlesztés megvalósulhatna. Idén 50 
millió  Ft-tal  kevesebb állami  támogatást  kapott  az  önkormányzat,  még azt  is  fedezné a 
kintlévőség.

Dr. Lelkes Ákos alpolgármester szerint dr. Miljanovits György politikai értékelése helytálló, 
de a költségvetésen semmit nem változtat, így egyensúly nem lesz. A pénzügyi egyensúllyal 
kapcsolatos véleményeket vár.

Nagy  József  Ödön képviselő  felhívja  rá  a  figyelmet,  hogy  nem  csak  Enying  Város 
Önkormányzatát  sújtja a válság.  Ki kell  mondani kerek-perec,  hogy nem foglalkozunk a 
csatornával,  de  ezt  a  615  eFt-ot  rendbe  kell  tenni.  Az  önkormányzati  ingatlanok  utáni 
önrészeket  nem  tudja  befizetni  az  önkormányzat,  és  a  társulás  megalakítását  sem  látja 
biztosítottnak.

Gebula Béla Ákos képviselő szerint a valóságtól ez a költségvetés is messze áll, papíron 
kozmetikázva  van.  Szerinte  elkötelezettség  a  csatorna  mögött  sincs,  csupán  beadható 
pályázatokról beszélnek. Semmiből nem lehet valamit létrehozni.

Buza Lajos képviselő szerint nem kell  politikai  oldalra terelni a beszélgetést.  Akkor kell 
eldönteni, hogyan biztosítjuk a fejlesztési önrészt, amikor ott lesz az ideje. Szerinte meg kell 
emelni az ingatlanértékesítésből származó bevételit 615 eFt-tal.

Nagy József Ödön képviselő szerint is ez már csak számtologatás, már nem tudnak mit oda 
hazudni  a  papírra.  Mindegyik  fejlesztést  fontosnak  tartja,  de  szerinte  máshol  van  a 
hangsúly.

Gebula Béla Ákos képviselő szerint majd rendeletet módosítanak, amikor szükség lesz rá. 
Ha élesedni fog a helyzet, meg fogja oldani a testület. 

Dr. Miljanovits György képviselő szerint mindenki tudja,  hogy a számok mit takarnak. 
Szerinte az adóbevételeket meg lehet növelni 1 millió Ft-tal, és akkor még nem számoltak a 
teljes kintlévőségekkel sem. Be kell látni, hogy évek óta gond van a költségvetéssel. Nem 
tették meg azokat a döntéseket, amelyek a költségeket csökkentették volna, de ugyanakkor 
szegényebbé  tette  volna  a  várost.  A  helyi  politika  függ  az  országos  politikától.  Az 
intézményrendszer működtetésére törvény kötelezi az önkormányzatot. Ugyanakkor nem 
hoznak annyi normatívát, amennyibe kerülnek. Megoldásként a kiadási oldal csökkenthető, 
vagy a bevételi oldal növelhető.

Tóth Dezső polgármester aggályosnak találja  a  víziközmű társulat megalakulását,  ha az 
önkormányzatnak  nem lesz  anyagi  háttere  a  részvételre,  és  ezt  számon  kérik  rajtunk  a 
pályázat beadásánál.
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Buza Lajos képviselő határozati javaslata, hogy a fejlesztési bevételt növeljék 615 eFt-tal. Ez 
volt az egyetlen elhangzott javaslat, javasolja lezárni a vitát.

Závodni  Lászlóné pénzügyi  vezető  jónak tartja  Buza  Lajos  képviselő  javaslatát,  de  kéri 
inkább a fejlesztési hitelt forrásként megjelölni, mert ezek mögött a számok mögött nincs 
készpénz.

Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja az ügyrendi javaslatot. Kéri, hogy aki a vita 
lezárásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 12 igen, egyhangú szavazattal a vitát lezárta.

Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja a 615 eFt fejlesztési hitel terhére történő bizto-
sításának elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 12 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
59/2010. (II. 24.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  fejlesztési  hitel  mértékét  615  eFt-tal 
megemeli.

1.2Városi Bölcsőde intézkedési terv

Buza Lajos PüB elnök ismerteti a bölcsőde intézkedési tervének elfogadására irányuló, mel-
léklet szerinti 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 12 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
60/2010. (II. 24.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Városi  Bölcsőde  belső  ellenőrzési 
jelentéséhez  kapcsolódó,  jelen  határozat  melléklete  szerinti 
intézkedési tervet elfogadja.

Határidő: folyamatos
Felelős: Királyné Csernánszki Ilona bölcsődevezető

1.3EVSZI előirányzat módosítások

Buza Lajos PüB elnök ismerteti az EVSZI előirányzat módosításaira irányuló, melléklet sze-
rinti bizottsági határozatot.
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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 12 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
61/2010. (II. 24.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  Enying  Város  Szolgáltató  Intézménye  2009.  IV. 
negyedévi  előirányzat  módosításait  jelen határozat  melléklete 
szerint elfogadja.

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

1.4Venturi Kft. teljesítés igazolási kérelme

Buza Lajos PüB elnök ismerteti a teljesítés igazolás elutasítására irányuló, melléklet szerinti 
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 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
62/2010. (II. 24.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  a  Venturi  Kft.  jelen  határozat  mellékletét  képező 
teljesítés igazolását nem fogadja el.

1.5Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár kérelme

Buza Lajos PüB elnök ismerteti  a bizottság saját hatáskörben hozott határozatát,  majd a 
Műv. Ház alapító okiratának módosítására irányuló melléklet szerinti határozati javaslatot.

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 12 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 63/2010. (II. 24.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Vas Gereben 
Művelődési  Ház  és  Könyvtár  137/1999.  (VI.  30.)  számú  képviselő-testületi  határozattal 
elfogadott alapító okiratát 2010. április 01-i hatállyal  az alábbiak szerint módosítja: 

−Az alapító okirat 1. melléklete helyébe e határozat 1. melléklete lép.  

A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert  az  alapító  okirat  egységes  szerkezetbe 
foglalására,  valamint a módosítás,  továbbá az egységes szerkezetű alapító okirat  Magyar 
Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága részére történő megküldésére.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester 

1. melléklet a módosító határozathoz
„1. melléklet

A VAS GEREBEN MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALPÍTÓ OKIRATÁHOZ

Az intézmény alapfeladatainak ellátását szolgáló vagyon:

Ingatlanok: használati joggal

Hrsz. Cím Földterület Megjegyzés
1413/3 Enying, Bocskai u. 1. 984 m2 önkormányzati tulajdon
1313 Enying, Kossuth u. 45. 1083 m2 önkormányzati tulajdon

1051/1083 tulajdoni hányad
7722 Enying, Juhász Gy. u. 33. 2138 m2 önkormányzati tulajdon
86/3  

 
Enying, Gárdonyi G. u.          4680 m2            önkormányzati tulajdon

Ingóságok: az intézmény számviteli nyilvántartásában szereplő adatok szerint.”

Buza Lajos PüB elnök ismerteti az EVSZI alapító okiratának módosítására irányuló mellék-
let szerinti határozati javaslatot.

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 12 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 64/2010. (II. 24.) számú határozata:
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Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Enying Város 
Szolgáltató Intézménye 186/2003. (VIII. 27.) számú határozattal elfogadott alapító okiratát 
2010. április 01-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 

- Az alapító okirat 1. melléklete helyébe e határozat 1. melléklete lép.

A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert  az  alapító  okirat  egységes  szerkezetbe 
foglalására,  valamint a módosítás,  továbbá az egységes szerkezetű alapító okirat  Magyar 
Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága részére történő megküldésére.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester 

1. melléklet a módosító határozathoz
„1. melléklet

ENYING VÁROS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYE ALAPÍTÓ OKIRATÁHOZ

Az intézmény alapfeladatainak ellátását szolgáló vagyon:

2.Ingatlanok:   használati joggal

Hrsz. Cím 2.1.1Földterület Megjegyzés

269 Enying, Fő u. 1149 m2 önkormányzati tulajdon
486 Enying, Kossuth u. 28. 1081 m2 önkormányzati tulajdon
490 Enying, Zrínyi u. 5. 511 m2 önkormányzati tulajdon

1283/1 Enying, Petőfi u. 85/a. 1305 m2 önkormányzati tulajdon
1329 Enying, Kossuth u. 29. 730 m2 önkormányzati tulajdon
1406 Enying, Kossuth u. 13. 45 m2 önkormányzati tulajdon

1467/2 Enying, Szabadság tér 5. 1120 m2 önkormányzati tulajdon
1673 Enying, Vas G. u. 3. 2 ha 2049 m2 önkormányzati tulajdon
2005 Enying, Vas G. u. 3. 765 m2 önkormányzati tulajdon
2006 Enying, Vas G. u. 3. 817 m2 önkormányzati tulajdon

2294/4 Enying, Szabadság tér 7. 4013 m2 önkormányzati tulajdon
2259 Enying, Rákóczi u. 33. 3983 m2 önkormányzati tulajdon
2290 Enying, Szabadság tér 10. 492 m2 önkormányzati tulajdon
537 Enying, Ady E. u. 2. 1392 m2 önkormányzati tulajdon

86/5 Enying, Fő u. 750 m2 önkormányzati tulajdon

Ingóságok: az intézmény számviteli nyilvántartásában szereplő adatok szerint.”

1.6A személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális ellátások térítési díjáról szóló 
rendelettervezet

Buza Lajos PüB elnök ismerteti, hogy a bizottság elfogadásra javasolja a térítési díjrendelet 
melléklet szerinti tervezetét. 

17/25



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

A  Képviselő-testület  12  igen,  egyhangú  szavazattal  a  személyes  gondoskodás 
keretében  nyújtott  szociális  ellátások  intézményi  térítési  díjairól jelen 
jegyzőkönyv mellékletét képező 6/2010. (II. 26.) számú rendeletet alkotja.

2.Polgármester előterjesztései
2.12010. évi költségvetésről szóló rendelet

Tóth Dezső polgármester – egyéb kérdés,  hozzászólás nem lévén -  szavazásra bocsátja a 
2010.  évi  költségvetésről  szóló  rendelettervezet  fentiek  szerintiekkel  egységes  szerkezetű 
elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A  Képviselő-testület  12  igen,  egyhangú  szavazattal  Enying  Város 
Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről jelen jegyzőkönyv mellékletét képező  
7/2010. (II. 26.) számú rendeletet alkotja.

Az ülés rövid szünet után 16.15 órakor folytatódik.  Buza Lajos képviselő a szünetben távozott az ülésről, a  
képviselők létszáma 11 fő.

2.2Korábbi határozatok visszavonása (fejlesztések)

Tóth Dezső polgármester elmondja, hogy az eredetileg a költségvetéshez kapcsolódó jegyzői 
javaslat  a  testület  döntéseinek  következtében  okafogyottá  vált,  ezért  kéri  levenni  a 
napirendről.  Szavazásra  bocsátja  az  ügyrendi  javaslatot.  Kéri,  hogy  aki  azzal  egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal a költségvetéshez kapcsolódó korábbi határozatok  
visszavonására irányuló jegyzői előterjesztést levette napirendjéről:

2.3Lakásfenntartási támogatás – rendelkezésre állási támogatás

Mihályfi Gábor aljegyző elmondja, hogy tekintettel arra, hogy kötelező a lakásfenntartási 
támogatás szerepeltetése, egy technikai jellegű módosításról lenne szó, mely a költségvetés 
főösszegét  nem  érinti.  Ismerteti  a  melléklet  szerinti  határozati  javaslatot,  és  kéri  annak 
elfogadását.

Tóth Dezső polgármester  kérdezi,  kíván-e  valaki  hozzászólni.  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 
65/2010. (II. 24.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy 2010.  évi  költségvetésben  lakásfenntartási 
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támogatás helyi kiadásnál 0 eFt helyett 100 eFt-ot szerepeltet, 
ezzel egyidejűleg a rendelkezésre állási támogatás kiadását 100 
eFt-tal csökkenti.

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

2.4Szakértő  megbízás  a  Herceg  Batthyány  Fülöp  Gimnázium  és  Általános  Iskola  6 
évfolyamos gimnáziumi képzés szakvélemény tárgyában

Tóth Dezső polgármester ismerteti,  hogy az oktatási hivatal három szakértőt  jelölt  meg, 
melyek közül  ketten tettek ajánlatot.  Elmondja,  hogy az  értékelésnél  három szempontot 
tartott szem előtt: a megyei oktatási osztály véleményét, az elvégzendő teendők határidejét 
és  a  vállalási  összeg  nagyságát.  Az  első  ajánlat  150  eFt-ra  vonatkozik,  és  a  teljesítés 
határideje március 19.  A második ajánlat 109 eFt-ra vonatkozik,  és  a  teljesítés  határideje 
március 9. Ezek alapján Boda János ajánlatát javasolja elfogadni, és kéri a képviselőket, hogy 
hatalmazzák  fel  a  megbízólevél  aláírására.  Ismerteti  a  melléklet  szerinti  határozati 
javaslatot. A szakértői díj fedezete az intézmény 2010. évi költségvetése. Kérdezi, kíván-e 
valaki hozzászólni. 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 
66/2010. (II. 24.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a 6 évfolyamos gimnáziumi osztály indításával 
kapcsolatos  szakértői  teendők  ellátására  felkéri  Boda  János 
7000 Sárbogárd, Árpád u 22. szám alatti közoktatási szakértőt.

A  szakértői  díj  (bruttó  109.000,-  Ft)   fedezetéül  a  Herceg 
Batthyány  Fülöp  Gimnázium  és  Általános  Iskola  2010.  évi 
költségvetését jelöli meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester

2.5Megállapodás 2010. évi normatíva átadásáról

Tóth  Dezső polgármester  javasolja  elfogadni  a  2010.  évi  normatíva  átadására  irányuló 
megállapodás 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 
67/2010. (II. 24.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy a  2010.  évi  normatíva  átadására  vonatkozó, 
Mezőföldi  Többcélú  Kistérségi  Társulással  kötendő 
megállapodást  melléklet  szerinti  tartalommal  és  formában 
elfogadja.

Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester

2.6Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola létszámának csökkentése

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  a  létszámcsökkentésre  irányuló,  melléklet  szerinti 
határozati  javaslatot.  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  68/2010. (II. 24.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy  a  Herceg 
Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola alkalmazottainak létszámát 2010. december 
15. napjával, 1 teljes fővel csökkenti:

1.

8 órás 6 órás 4 órás Össz.
Herceg  Batthyány  Fülöp  Gimnázium  és 
Általános Iskola létszámkeret 2010.01.01.

64 0 64

Herceg  Batthyány  Fülöp  Gimnázium  és 
Általános Iskola létszámkeret 2010.12.15.

63 0 63

2.

8 órás 6 órás 4 órás Össz.
Önkormányzat összlétszáma 2010.01.01. 214 5 216,50
Önkormányzat összlétszáma 2010.12.15. 216 5 218,50

3. A létszámcsökkentés célja az intézmény feladatainak racionálisabb ellátása.

4.  Az  önkormányzat  költségvetési  szerveinél  a  meglévő  üres  álláshelyeken,  az 
előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti 
változás,  feladatátadás  következtében  az  önkormányzat  fenntartói  körén  kívüli 
munkáltatónál  a  létszámcsökkentéssel  érintett  álláshelyen  foglalkoztatottak  – 
munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli – foglalkoztatására 
nincs lehetőség, és az intézményei létszámhelyzetének és az intézmények közötti tervezhető 
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létszám- és álláshely-átcsoportosítás  lehetőségének felülvizsgálata alapján született  meg a 
döntés.

5.  Felkéri  a  Herceg  Batthyány  Fülöp  Gimnázium  és  Általános  Iskola  vezetőjét,  hogy  a 
szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2010. december 15., illetve folyamatos
Felelős: Bedi  Andrea,  a  Herceg  Batthyány  Fülöp  Gimnázium  és  Általános  Iskola 

intézményvezetője

2.7Beszámoló a két ülés közötti eseményekről

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

3.Aljegyző előterjesztései
3.1Az egyes szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása

Mihályfi Gábor aljegyző az imént elfogadott költségvetéssel és határozattal  összhangban 
készült  el  a  rendeletmódosítás  tervezete,  melynek  elfogadását  kéri  a  képviselőktől.  A 
rendeletalkotáshoz minősített többség szükséges.

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

A Képviselő-testület  11 igen, egyhangú szavazattal  az egyes szociális ellátásokról 
szóló 14/2000.  (IV.  19.)  számú  rendeletének  módosításáról jelen  jegyzőkönyv 
mellékletét képező 8/2010. (II. 26.) számú rendeletet alkotja.

4.Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előterjesztései
4.1Rafael Evelin ingatlan vételi ajánlata

Bíró Attila TFB elnök  ismerteti  a bizottság vételi  ajánlat  elutasítására irányuló melléklet 
szerinti 17/2010. (II. 11.) 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 
69/2010. (II. 24.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy Rafael Evelin 8130 Enying, László király u. 21. 
szám  alatti  lakos  ingatlan  vételi  ajánlatát  nem  áll  módjában 
elfogadni.
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Felelős: Tóth Dezső polgármester
Határidő: azonnal

4.2Mezőszöv Zrt. ingatlan eladásra vonatkozó ajánlata

Bíró Attila TFB elnök  ismerteti  a bizottság vételi  ajánlat  elutasítására irányuló melléklet 
szerinti 18/2010. (II. 11.) számú határozati javaslatát.

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

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
70/2010. (II. 24.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Mezőszöv  Zrt.  (8131  Enying  Pf.:  31; 
képviseli: Sümegi Zsolt cégvezető) ingatlan eladásra vonatkozó 
ajánlatát  megköszönve  -  szűkös  anyagi  helyzetére  való 
tekintettel - azzal jelenleg élni nem kíván.

Felelős: Tóth Dezső polgármester
Határidő: azonnal

4.3Velő Zsolt bérleti kérelme

Bíró  Attila TFB  elnök  ismerteti  a  bizottság  ingatlanok  bérbeadásra  irányuló  melléklet 
szerinti 20/2010. (II. 11.) 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 
71/2010. (II. 24.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a tulajdonát képező Enying 623, 627, 632, 652, 
653,  2479,  2481/1,  2500,  2501,  2503,  2504,  2506  hrsz-ú 
ingatlanokat  2010.  évben bérbe  kívánja  adni  Velő  Zsolt  8130 
Enying, Deák F. u. 11. szám alatti lakos részére.

A bérlemény bérleti díja 83.602.Ft + Áfa / év.

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

4.4Állásfoglalás a DRV Alsótekerespuszta vízi-közműrendszer középtávú rekonstrukciós 
tervvel kapcsolatos árajánlatról 

Bíró  Attila TFB  elnök  ismerteti  a  bizottság  rekonstrukciós  terv  elutasítására  irányuló 
melléklet szerinti 22/2010. (II. 11.) számú határozati javaslatát.

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

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
72/2010. (II. 24.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  431/2009.  (XI.  25.)  számú  határozatát 
hatályában fenntartja.

Felelős: Tóth Dezső polgármester
Határidő: folyamatos

Nagy József Ödön képviselő megnézte a tornyot, s szemmel láthatóan Enying irányába dől. 
Javasolja,  hogy  az  EVSZI  vegye  fel  a  kapcsolatot  a  DRV-vel,  és  a  beton  alapozású 
téglaépítményt meg lehet emelni, illetve meg kell oldani a vízelvezetést. Szerinte ezt saját 
hatáskörben is meg tudja csinálni az önkormányzat.

Tóth Dezső polgármester ismerteti, hogy a bizottság ülésén Tóth Károly felajánlotta, hogy 
az EVSZI emberei megnézik, és murvával, kővel megpróbálják megoldani a problémát.

Nagy  József  Ödön képviselő  szerint  a  DRV  által  javasolt  megoldás  jó,  azt  kell 
megvalósítani.

4.5Mikó Liane Edith ingatlan vételi kérelme

Bíró Attila TFB elnök ismerteti a bizottság ingatlan értékesítésére irányuló melléklet szerinti 
23/2010. (II. 11.) számú határozati javaslatát.

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

A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
73/2010. (II. 24.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy az  önkormányzat  tulajdonában lévő enyingi 
0120/4  hrsz-ú,  2391  m² nagyságú,  szántó  művelési  ágú 
ingatlant értékesíteni kívánja 45.000,- Ft/AK áron.
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Felkéri  a  polgármesteri  hivatalt,  hogy  döntését  a  helyben 
szokásos módos tegye közzé.

Felelős: Tóth Dezső polgármester
Határidő: folyamatos

4.6Településrendezési terv módosítása

Bíró Attila TFB elnök elmondja, hogy e tárgyban kettő határozati javaslat született. Ismerteti 
a bizottság Madarász V. utca hátsó teleksor belterületbe vonására irányuló melléklet szerinti 
14/2010. (I. 26.) számú határozati javaslatát.

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

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
74/2010. (II. 24.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a településrendezési terv módosítása kapcsán 
javasolja  a  Madarász  Viktor  utca  hátsó  teleksor  belterületbe 
vonását.

Felelős: Tóth Dezső polgármester
Határidő: folyamatos

Bíró  Attila TFB  elnök  ismerteti  a  bizottság  tervező  javaslatainak  elfogadására  irányuló 
melléklet szerinti 15/2010. (I. 26.) számú határozati javaslatát.

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

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
75/2010. (II. 24.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a településrendezési terv módosítása kapcsán 
beérkezett  összes  vélemény  tekintetében  a  tervező  javaslatait 
fogadja el.

Felelős: Tóth Dezső polgármester
Határidő: folyamatos

Mihályfi  Gábor aljegyző  elmondja,  hogy  a  bizottság  saját  hatáskörben  a  volt  CBA 
épületének  bérbeadásáról  döntött.  A  Szabadság  tér  10.  szám  alatti  ingatlan 
versenytárgyalására március 3-án kerül sor 14.00 órai kezdettel. Amennyiben lesz vevő, a 
szerződéskötéshez képviselő-testületi döntés kell.
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Tóth Dezső polgármester 2010. március 3. szerda 15.00 órára hívja össze a Képviselő-testü-
let rendkívüli ülését. Kérdezi van-e valakinek közérdekű bejelentenivalója. Egyéb hozzászó-
lás nem lévén a nyílt ülést 16.38 órakor bezárja. 

Enying, 2010. március 1.

 Tóth Dezső Mihályfi Gábor
polgármester      aljegyző

Mohai Istvánné Nagy József Ödön
      hitelesítő       hitelesítő
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