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Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2010. március 16-án

tartott rendkívüli  n y í l t  üléséről

Helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
8130 Enying, Kossuth u. 26.

Jelen vannak: Tóth Dezső polgármester,
Bíró Attila Károly, Botos Sándor, 
Buza Lajos,Gebula Béla Ákos, 
Dr. Miljánovits György, Nyikos István,
Venczel Zita képviselők

Szörfi István jegyző
Mihályfi Gábor aljegyző
Závodni Lászlóné pénzügyi vezető

Szemerei Szilvia jegyzőkönyvvezető

Jelezte távolmaradását: Gál Balázs képviselő

Nem jelezte távolmaradását: Dr. Lelkes Ákos alpolgármester, Buzási Beáta,
Mohai Istvánné, Nagy József Ödön,
Ifj. Szabó Attila képviselők

Tóth  Dezső polgármester  köszönti  a  megjelent  képviselőket.  Az  ülést  15.20  órakor 
megnyitja, megállapítja, hogy a képviselők határozatképes számban megjelentek, létszámuk 
8  fő.  A  jegyzőkönyv  hitelesítésére  felkéri  Bíró  Attila  Károly  és  Gebula  Béla  Ákos 
képviselőket, a jegyzőkönyv vezetésére Szemerei Szilviát. 

A felkért képviselők a hitelesítést vállalják.

… Ismerteti az ülés egyetlen tervezett napirendi pontját. Módosító javaslatként kéri, hogy 
tűzzék napirendre ESZI megbízott intézményvezető megbízását. 

Szörfi  István jegyző  javasolja  napirendre  tűzni  Kiss  Andrea  elleni  fegyelmi  eljárás 
megszüntetését. 

Tóth Dezső polgármester  –  egyéb módosító  javaslat  nem lévén  -  kéri,  hogy aki  ezzel  a 
módosítással egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az ESZI megbízott intézményvezető megbízását,  
valamint Kiss Andrea elleni fegyelmi eljárás megszüntetését napirendre tűzte.

Tóth Dezső polgármester - egyéb módosító javaslat nem lévén - szavazásra bocsátja a fentiek 
szerint  módosított  napirend  elfogadását.  Kéri,  hogy  aki  azzal  egyetért,  kézfeltartással 
szavazzon.



A Képviselő-testület 8 igen, egyhangú szavazattal a módosított napirendet elfogadta.

N a p i r e n d:

Nyílt ülés 15.00 órától

1.) „Enying  város  szennyvízelvezetés  és  tisztítás  projekt”  közbeszerzési 
tanácsadó kiválasztása

Előterjesztő: Buza Lajos 
Pü. Biz. elnök

2.) Egyesített Szociális Intézmény megbízott intézményvezető megbízása

Előterjesztő: Tóth Dezső 
polgámester

3.) Kiss Andrea elleni fegyelmi eljárás megszüntetése

Előterjesztő: Szörfi István 
jegyző

1.„Enying város szennyvízelvezetés és tisztítás projekt” közbeszerzési  tanácsadó kivá-
lasztása

Buza Lajos PüB elnök javasolja a PROVITAL Zrt. megbízását.

Tóth Dezső polgármester ismerteti a PROVITAL Zrt. megbízására irányuló melléklet sze-
rinti határozati javaslatot, s kéri megjelölni az ellenérték forrását.

Gebula Béla Ákos képviselő szerint a PüB ülésén kérték, hogy a mai ülésre legyen javaslat a 
forrásra. Kérdezi, hogy a hiánypótlásnak a cégek eleget tettek-e.

Mihályfi Gábor aljegyző elmondja, hogy másnap elment a hiánypótlási felhívás.

Szemerei Szilvia jegyzőkönyvvezető elmondja, hogy egyedül a Mátrix Kft-től érkezett hi-
ánypótlás.

Venczel Zita képviselő szerint az óvoda és bölcsőde fejlesztésre vonatkozó döntéseket kelle-
ne visszavonni, és azok terhére biztosítani a forrást.

Gebula Béla Ákos képviselő ismerteti, hogy ez a javaslat már a PüB ülésén is elhangzott.

Závodni Lászlóné pénzügyi vezető ismerteti, hogy az óvoda fejlesztésre 11 millió Ft, a böl-
csődére 8 millió Ft, az ügyeletre 2 millió Ft, a buszöbölpárra 1,9 millió Ft került betervezésre, 
és további 615 eFt-ot kellett biztosítani a fejlesztési hitel terhére, mert túllépték a keretet.
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Gebula Béla Ákos képviselő felhívja rá a figyelmet, hogy a költségvetés elfogadásakor úgy 
fogadták el ezeket a fejlesztéseket, hogy amennyiben jön a szennyvíz pályázati lehetőség, 
akkor ez élvez prioritást.

Nyikos István képviselő kérdezi,  hogy a bölcsőde fejlesztésre biztosított 8 millió Ft nem 
visszahívhatatlan-e.

Szörfi István jegyző nemmel válaszol, és ismerteti, hogy azt az előirányzatot zárolta a testü-
let.

Závodni Lászlóné pénzügyi vezető további lehetőségként hozza fel az óvoda tervekre szánt 
előirányzatokat.

Botos Sándor képviselő felhívja rá a figyelmet, hogy a testület a bölcsődénél kötelezettséget 
vállalt az ÁNTSz felé, hogy rendbe hozza azt.

Tóth Dezső polgármester szerint azt vállalta a testület, hogy pályázatot nyújt be, és ha meg-
nyeri, pótolja a hiányosságokat, és javítja a hibákat. Más forrást nem lát, csak amit már a bi-
zottság ülésén is megfogalmaztak.

Gebula Béla Ákos képviselő kérdezi, hogy az óvoda és bölcsőde fejlesztésre szánt előirány-
zatok elegendőek-e.

Szörfi István jegyző szerint nem elég, s egyben kérdezi, hogy mi lesz az önkormányzati tel-
kek utáni 280 eF/telek önerővel, és a többi kiadással. Elmondja, hogy az óvoda tervek készí-
tése fele annyiba kerül, mint a tervezett, mert a szerződést úgy kötötték, hogy a második fe-
lét csak nyertes pályázat esetén fizeti ki az önkormányzat.

Závodni Lászlóné pénzügyi vezető szerint ez így összesen 16,5 millió Ft.

Tóth Dezső polgármester elképzelhetőnek tartja, hogy az ügyeletnél pályázhat az önkor-
mányzat az önrészre is.

Szörfi István jegyző a hiányzó 1 millió Ft forrásaként javasolja a volt CBA bérleti díját, ami 
100 eFt + ÁFA/hó.

Nyikos István képviselő kérdezi, hogy a bölcsődénél nem most fog-e kiderülni, hogy nyer-e 
a pályázat.

Buza Lajos képviselő igennel válaszol.

Gebula Béla Ákos képviselő a fejlesztési hitelt veti fel forrásként.

15.32 órakor Dr. Miljanovits György képviselő elhagyja a tanácstermet, a képviselők létszáma 7 fő.

Závodni Lászlóné pénzügyi vezető szerint az óvoda tervezői költségek a 11 millió Ft önré-
szen felül kerültek tervezésre a költségvetésben. …

15.33 órakor Dr. Miljanovits György képviselő visszatér a tanácsterembe, a képviselők létszáma 8 fő. Mihály-
fi Gábor aljegyző elhagyja a tanácstermet.
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… Több fejlesztési hitelt már nem vehet fel az önkormányzat.

További források keresése közben az ülés folytatódik a következő napirendi ponttal.

2.Egyesített Szociális Intézmény megbízott intézményvezető megbízása

Tóth Dezső polgármester elmondja, hogy Kiss Andreával megállapodás született a testület 
által elfogadottak szerint, és ma befizetett 1 millió Ft-ot.  Közszolgálati jogviszonyát meg-
szüntették. Ismerteti az intézményvezető-helyettes megbízott intézményvezetői megbízásá-
ra irányuló melléklet szerinti határozati javaslatot.

Botos Sándor képviselő elmondja, hogy nem ismeri Szabados Tamásnét. Kérdezi, hogy rég-
óta dolgozik-e az ESZI-ben, átlátja-e a feladatot, illetve, hogy intézményvezető-helyettes-e.

Tóth Dezső polgármester elmondja, hogy ő a vezető-helyettes, októberben jött vissza gyes-
ről, de már előzőleg is az ESZI-ben dolgozott még Szabó Jánosné vezetése alatt.

Dr. Miljanovits György képviselő számára Kiss Andrea csalódást okozott egyáltalán nem 
demokratikus vezetői stílusával. A vezető-helyettest a tárgyalóba száműzte, s nem adott fel-
adatot neki.

Gebula Béla Ákos képviselő kérdezi, hogy ez érinti-e a vezetői pótlékát.

Szörfi István jegyző nemmel válaszol.

Tóth Dezső polgármester elmondja, hogy ő az a személy az ESZI-ben, akinek a végzettsége 
megfelelő a vezetői feladatok ellátásához. Eddig kevés feladatot kapott, így bepillantása az 
intézmény ügyeibe rendkívül korlátozott volt.

Gebula Béla Ákos képviselő kérdezi, hogy nem kellene-e zárt ülést tartani.

Tóth Dezső polgármester szerint meg kell oldani a továbbiakat, az élet megy tovább. Az in-
tézménynek az EVSZI pénzügyese fog besegíteni, ő kezeli a pénzt, és az EVSZI-n keresztül 
minden segítséget megadnak a megbízott intézményvezetőnek.

Dr. Miljanovits György képviselő elmondja, hogy a helyettes a gyes alatt nem adott be pá-
lyázatot, pedig vetélytársa lehetett volna Kiss Andreának, akiről nem gondolta volna, hogy 
ilyen vezetői stílust fog képviselni. A helyettes úgy kapott fizetést, hogy gyakorlatilag sem-
mit nem kellett csinálnia.

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

A Képviselő-testület 8igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
84/2010. (III. 16.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  Szabados  Tamásné  intézményvezető-
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helyettest  bízza  meg  az  Egyesített  Szociális  Intézmény 
intézményvezetői  feladatok  ellátására,  2010.  március  17. 
napjától  az  álláshely  betöltéséig,  maximum  2010.  június  30. 
napjáig.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester

3.Kiss Andrea elleni fegyelmi eljárás megszüntetése

Szörfi István jegyző ismerteti a Kjt. 51/A § (1) bekezdését, mely szerint a fegyelmi eljárást 
meg kell szüntetni, ha a közalkalmazott jogviszonya megszűnik. Javasolja a Kjt. 51/A § (1) 
bekezdésére hivatkozással megszüntetni a fegyelmi eljárást, és visszavonni a 80-81/2010. (III. 
03.)  képviselő-testületi  határozatokat.  A  82/2010.  (III.  03.)  határozatot  nem  szeretné,  ha 
visszavonná a testület, javasolja inkább a határidőt módosítani 2010. június 30. napjára.

Tóth Dezső polgármester ismerteti, hogy a megállapodás úgy szól, hogy most megfizeti az 1 
millió Ft-ot, a vélelmezett kárt pedig 30 napon belül.

Dr. Miljanovits György képviselő kérdezi, hogy 20. körül lesz-e eredménye a vizsgálatnak. 
Nem érti, miért kell június 30-ig várni, ha megvan a vizsgálat eredménye, onnantól kezdve 
kettő héten belül döntsön a testület.

Szörfi  István jegyző  véleménye  szerint  a  testületnek  már  meg  kellett  volna  tennie  a 
feljelentést. Amint meglesz a körülbelüli kár, onnantól kezdve 30 napja van, hogy megfizesse 
azt, ezért javasolta június 30. napját. Felhívja rá a figyelmet, hogy az előterjesztés a fegyelmi 
eljárás megszüntetésére irányult.

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

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
85/2010. (III. 16.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  Kiss 
Andrea elleni fegyelmi eljárás megszüntetésére, a 80/2010. (III. 
03.)  és 81/2010.  (III.  03.)  határozatok visszavonására irányuló 
határozati javaslatot nem fogadta el.

Mihályfi Gábor aljegyző felhívja rá a figyelmet, hogy a testület a törvénnyel szemben ment a 
határozati javaslat el nem fogadásával.

Gebula Béla Ákos képviselő elmondja, hogy nem tartotta be a testület a Kjt-t.
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Dr. Miljanovits György képviselő kérdezi, hogy ez egy munkaügyi perben már gond lenne-
e.

Szörfi István jegyző szerint ez a bírótól függ. Elmondja, hogy a márciusi rendes testületi 
ülésen ismételten előterjeszti a határozati javaslatot.

1.„Enying város szennyvízelvezetés és tisztítás projekt” közbeszerzési tanácsadó kiválasz-
tása

Závodni  Lászlóné pénzügyi  vezető  a  költségvetési  rendeletet  megnézve  elmondja,  hogy 
valóban külön került tervezésre az óvoda pályázat önrésze és a tervezői díjak.

Buza Lajos képviselő a fejlesztési hitelt javasolja forrásként.

Závodni Lászlóné pénzügyi vezető elmondja, hogy a hitelkorlátba éppen hogy belefér az 
önkormányzat.  Ha tovább növelik, az önkormányzat megsérti az Ötv-t,  akkor pedig nem 
tudnak pályázni, mert nem tudják megtenni a megfelelő nyilatkozatot.

Gebula Béla Ákos képviselő kérdezi, hogy mikor lesz szerződés aláírás.

Szörfi István jegyző ismerteti, hogy a holnapi napon lenne.

Gebula  Béla  Ákos képviselő  szerint  biztosan  meg  lehet  beszélni  a  céggel,  hogy  az 
önkormányzat legkorábban 2011-ben tud fizetni. Így az idei költségvetést nem terhelné.

Dr.  Miljanovits  György képviselő  szerint  az  is  megoldás  lenne,  ha  idén  is  fizetne 
valamennyit az önkormányzat, a többit pedig jövőre.

Venczel Zita képviselő szerint is jó lenne a 2011-es fizetési határidő, de ha a pályázat nyer, 
miből finanszírozzák a további költségeket. A testület visszavonhatná az óvodára vonatkozó 
döntéseit is, hogy legyen tartalék. Nem engedheti meg az önkormányzat, hogy elérje a hitel 
limit korlátot.

Gebula Béla Ákos képviselő elmondja, hogy az előkészítési munkák 85%-át visszakapja az 
önkormányzat, az utófinanszírozás miatt azonban csak kb. három év múlva.

Závodni Lászlóné pénzügyi vezető szerint az ellenérték felét mindenképpen erre az évre kell 
tervezni, hiszen a cég munkát fog végezni már idén.

Botos Sándor képviselő szerint, ha az elsők között akarja a város beadni a pályázatot, már 
holnap meg kell kezdenie a munkát a cégnek.

Szörfi István jegyző kérdezi, hogy mi lesz az önkormányzati telkek utáni 280 eFt-tal, azaz 
összesen  30  millió  Ft-tal.  A  szerződést  és  a  fizetési  feltételeket  előre  meg  kellett  volna 
beszélni,  illetve  szerinte  nem kellett  volna megszavazni  a  fejlesztéseket  a  bölcsőde és  az 
óvoda  vonatkozásában.  Összegzi  az  elhangzottakat,  miszerint  az  óvoda  11  millió  Ft-os 
önrésze,  az ügyelet 2 millió Ft-os önrésze, a buszöbölpár közel 2 millió Ft-os önrésze,  az 
óvoda tervek közel 2 millió Ft-os díja, valamint a volt CBA bérleti díja szolgálna forrásul. A 
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határozati  javaslat  elfogadásával  egyidejűleg  visszavonásra  kerülnének  az  e  tárgyakban 
hozott korábbi döntések.

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

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
86/2010. (III. 16.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Enying 
város szennyvízelvezetése és tisztítása” KEOP-120/B azonosító 
számú  projekt  közbeszerzési  tanácsadójának  megbízására, 
ellenérték forrásának meghatározására, a forráshoz kapcsolódó 
korábbi döntések visszavonására irányuló határozati javaslatot 
nem fogadta el.

Tóth Dezső polgármester - egyéb közérdekű hozzászólás nem lévén - a nyílt ülést 15.50 óra-
kor bezárja. 

Enying, 2010. március 17.

 Tóth Dezső Szörfi István
polgármester      jegyző

Bíró Attila Károly Gebula Béla Ákos
      hitelesítő       hitelesítő
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