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Mihályfi Gábor aljegyzı 
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Szemerei Szilvia jegyzıkönyvvezetı 

 
Jelezte távolmaradását: Ifj. Szabó Attila képviselı 
 
Nem jelezte távolmaradását: Buzási Beáta képviselı 
 
Tóth Dezsı polgármester tisztelettel köszönti a megjelent vendégeket, képviselıket, a Városi 
TV nézıit. Az ülést 15.00 órakor megnyitja, megállapítja, hogy a képviselık határozatképes 
számban megjelentek, létszámuk 12 fı. A jegyzıkönyv vezetésére felkéri Szemerei Szilviát, a 
jegyzıkönyv hitelesítésére Botos Sándor és Gál Balázs képviselıket.  
 
A felkért képviselık a hitelesítést vállalják. 
 
Tisztelettel köszönti Kovács Zsolt alezredes urat, és ismerteti, hogy az ülés elsı napirendi 
pontja a Rendırırs 2009. évi tevékenységérıl szóló beszámoló. Ismerteti a kiküldött 
napirendet azzal, hogy a polgármesteri elıterjesztések bıvítését javasolja. 2.4 napirendi 
pontként javasolja napirendre tőzni a Városi Bölcsıde pályázat projektmenedzser/pénzügyi 
lebonyolító kiválasztását, valamint a hiánypótlás teljesítését. Szavazásra bocsátja a módosító 
javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki ezzel a módosítással egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 12 igen, egyhangú szavazattal a Városi Bölcsıde pályázat 
projektmenedzser/pénzügyi lebonyolító kiválasztását, valamint a hiánypótlás teljesítését 2.4 napirendi 
pontként napirendre tőzte. 
 
Buza Lajos képviselı: „Polgármester Úr nem kívánok az ülésen részt venni, mert olyan 
személy ül Ön mellett, aki igazmondásáról nem tudta meggyızni a megyei bíróságot. Én 
ilyen emberrel nem vagyok hajlandó tárgyalni.” 
 
Buza Lajos képviselı 15.02 órakor elköszön és elhagyja a tanácstermet. A testület létszáma 11 fı. 
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Tóth Dezsı polgármester a polgármesteri elıterjesztések közé 2.5 napirendi pontként 
javasolja napirendre venni az óvoda tervezési munkáit. Kéri, hogy aki ezzel a módosítással 
egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az óvoda tervezési munkáit a polgármesteri 
elıterjesztések között 2.5 napirendi pontként napirendjére tőzte. 
 
Tóth Dezsı polgármester a meghívó szerint ismerteti a további napirendi pontokat. Megkéri 
Nyikos István PüB tagot, hogy az imént távozott elnök helyett ismertesse a bizottság 
elıterjesztéseit. Ismerteti a zárt ülés napirendi pontjait, és módosító javaslatként javasolja 4 
napirendi pontként napirendre tőzni a STRABAG AG levelét. Kéri, hogy aki ezzel a 
módosítással egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 11 igen, egyhangú szavazattal a STRABAG AG levelét a zárt ülés 4. napirendi 
pontjaként napirendjére tőzte. 
 
Tóth Dezsı polgármester kérdezi, van-e valakinek további napirend-módosító javaslata. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı javasolja a TFB elıterjesztései között 4.6 napirendi pontként 
napirendre tőzni a Nevelési Tanácsadó áthelyezését. 
 
Tóth Dezsı polgármester szavazásra bocsátja a módosító javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki 
ezzel a módosítással egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 11 igen, egyhangú szavazattal a Nevelési Tanácsadó áthelyezését a TFB 
elıterjesztései között 4.6 napirendi pontként napirendjére tőzte. 
 
Tóth Dezsı polgármester – további módosító javaslat nem lévén - szavazásra bocsátja a 
fentiek szerint módosított napirend elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 11 igen, egyhangú szavazattal a módosított napirendet elfogadta. 
 
 
N a p i r e n d: 
 
Nyílt ülés  15.00 órától 
 

1. Rendırségi beszámoló a 2009. évrıl 
 
 

2. Polgármester elıterjesztései 
2.1 Beszámoló a két ülés közötti eseményekrıl 
2.2 Szennyvíz pályázat kitőzött beadási határidejének módosítása 
2.3 Dózsa Gy. utcai baloldali buszváró áthelyezése 
2.4 Városi Bölcsıde pályázat projektmenedzser/pénzügyi lebonyolító 

kiválasztása, és hiánypótlás teljesítése 
2.5 Szirombontogató Óvoda tervezési munkái 

 
 Elıadó: Tóth Dezsı 
  polgármester 
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3. Jegyzı, Aljegyzı elıterjesztései 
3.1 Ingatlanértékesítéssel kapcsolatos határozatok megvitatása 
 

  Elıadó: Mihályfi Gábor 
               aljegyzı 
 
 

4. Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elıterjesztései 
4.1 Lakásbérleti kérelem – Kossuth u. 29., Dömötör Sz. 
4.2 Földvételi kérelem – 0102/35 hrsz, Pudelka I. 
4.3 Szabadság tér 14. szám alatti épület önálló vill. fımérıvel való 

ellátására vonatkozó árajánlat 
4.4 Csajághy Andrea ismételt kérelme 
4.5 Tulajdonosi hozzájárulás és bérleti szerzıdés iránti kérelme az Enying-

Kabókapuszta víztoronyra antenna telepítéséhez 
4.5.1 Tulajdonosi hozzájárulás 
4.5.2 Bérleti szerzıdés 
4.6 Nevelési Tanácsadó áthelyezése 
 

  Elıadó: Bíró Attila 
               TFB elnöke 
 
 

5. Pénzügyi Bizottság elıterjesztései 
5.1 Független könyvvizsgálói jelentés az önkormányzat 2009. évi 

zárszámadásáról 
5.2 Éves ellenırzési jelentés a 2009. évben végzett belsı ellenırzésekrıl és 

éves összefoglaló jelentés az önkormányzat felügyelete alá tartozó 
költségvetési szervek éves ellenırzési jelentései alapján 

5.3 Beszámoló a belsı kontrollrendszerek mőködésérıl, a folyamatba 
épített elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés (FEUVE), valamint a 
belsı ellenırzés 2009. évi mőködésérıl 

5.4 HBFGÁI letéti számla nyitása 
5.5 Szociális törvénynek megfelelıen pénzügyi ügyintézı kijelölése az 

ESZI-be 
 

 Elıadó: Nyikos István 
         PüB tag 
 
 

6. Egészségügyi és Szociális Bizottság elıterjesztései 
6.1 Jelentés a Közép-dunántúli Regionális Mentıszervezet 2009. évi 

munkájáról 
 

 Elıadó: Dr. Miljanovits György 
          EüB elnöke 
 
 
Zárt ülés  
 

1. Jegyzı, Aljegyzı elıterjesztései 
1.1 ESZI belsı ellenıri jelentés 
1.2 Átmeneti segély elutasítása miatti fellebbezés 

 
  Elıadó: Szörfi István 
                 jegyzı 
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2. Polgármester elıterjesztései 
2.1 CBA és MT árajánlatok megvitatása 
 /A szerzıdéstervezetek a beérkezett ajánlatok megérkezése után 

kerülnek a honlapra./ 
2.2 Közterület-használati ügyben fellebbezés 

 
  Elıadó: Tóth Dezsı 
                polgármester 
 

3. Pénzügyi Bizottság elıterjesztése 
3.1 Mővelıdési Ház kérelme 

 
  Elıadó: Nyikos István 
                PüB tag 
 

4. STRABAG AG levele 
 
  Elıadó: Tóth Dezsı 
                polgármester 
 
1. Rendırségi beszámoló a 2009. évrıl 
 
Tóth Dezsı polgármester elmondja, hogy a képviselık megkapták a beszámolót az Enyingi 
Rendırırs munkájáról, melyet Dr. Csizek Tibor r. ezredes, rendırkapitány hagyott jóvá. 
Átadja a szót Angyal Gábor r.százados, ırsparancsnoknak. 
 
Angyal Gábor r. százados, ırsparancsnok jelzi, hogy Dr. Csizek Tibor rendırkapitány 
úrnak egyéb elfoglaltsága volt, ezért nem tud jelen lenni, és kérte fel Kovács Zsolt r. 
alezredest, hogy helyettesítse ıt. Elmondja, hogy terjedelmes anyagot juttattak el az 
önkormányzathoz. Véleménye szerint a 2009. év zőrös év volt, és próbáltak a helyzet 
magaslatára kerülni. Volt olyan nap, hogy 250 fı rendırt helyeztek a városban szolgálatba. 
11-el több bőncselekmény történt, mint 2008. évben, a vagyon elleni bőncselekmények 
száma azonban 11-el csökkent. Felhívja rá a figyelmet, hogy a számadatok azokat a 
bőncselekményeket tükrözik, amikor bejelentés érkezett a rendırségre, a többi nem szerepel 
a statisztikában. Elég nagy rendıri erıt mozgósítottak a tavalyi évben, 5600 túlórát 
könyveltek el, és segítséget kaptak a megye többi ırsétıl és kapitányságától. Tehát látható 
volt a rendırségi jelenlét, a jogkövetı állampolgároknak néha talán már túlzottan is. A 
beszámoló 1. sz. melléklete tartalmazza a közterületi intézkedések mutatóit. 133 személyt 
állítottak elı, ez egy kisebb kapitányságnak is megfelelne. Ebbıl 67 személyt 
bőncselekmény gyanúja miatt, ami vagy igazolódott vagy nem. Az elfogások száma 29 volt, 
ebbıl 20 esetben bőncselekmény elkövetésénél érték tetten az illetı személyt. A helyszíni 
bírságok száma majdnem a duplájára emelkedett. Ennek egyik oka a traffipax, minden 
második héten Polgárdival közösen végeznek ellenırzést. A szabálysértési hatóság 
tehermentesítésében is közremőködtek. Az elmúlt évben sokszor maradtak ki futball-
mérkızések biztosításából. Enyingrıl ugyanis csak akkor lehet elvinni rendırt, ha fizetıs 
rendezvényrıl van szó, tehát szabadnapról bejövı rendırök jöhetnek szóba. Négy fiatal 
kolléga érkezett az ırsre, akik most végeztek a rendészeti szakközépiskolában, ık 
albérletben laknak itt. A tavalyi négy fiatal kollégából kettı már nincs itt, és a másik 
kettınek is bent van az áthelyezési kérelme. Két hölgy közalkalmazotti státuszban segíti az 
ırs munkáját, folyamatban van, hogy hivatásos állományú rendırök lehessenek, egyikük a 
bőnügyi csoport tevékenységének a megerısítésére, az adminisztratív feladatok ellátására 
szeretnék alkalmazni. Folyamatban van a büntetés-végrehajtásból kettı helyi fiatalember 
átvétele. Egyikıjük már következı hónap elsı napjával kezd Enyingen. Mindkettı személy 
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a környékrıl való, várhatóan hosszú távon lehet számítani a munkájukra. Értesíti a 
Képviselı-testületet, hogy az Enyingi Rendırırs állományából Tánczos László százados úr 
nyugállományba vonult, ezt követıen keresték az ırsparancsnok-helyettest. Dobján 
Krisztiánt bízták meg a Közrendvédelmi Alosztály vezetésével, az ırsparancsnok helyettesi 
feladatok elvégzésével, és egyben fıhadnagyi rendfokozatba léptették elı. İ az 
egyenruhások parancsnoka. Amennyiben a képviselıknek kérdésük van, szívesen 
válaszolnak. Megköszöni a figyelmet. 
 
Tóth Dezsı polgármester kérdezi van-e valakinek kérdése. Kérdezi, hogy a Dózsa Gy. utcai 
sorozatos betörésekkel kapcsolatban adhatnak-e információt. 
 
Angyal Gábor r. százados, ırsparancsnok elmondja, hogy kettı bejelentés érkezett, 
melyekrıl feljelentés készült. Mellékhelyiség feltörés történt, főnyírót, és egyéb használati 
eszközöket loptak el. Vannak információik az ügyben, többet nem mondhat. 
 
Tóth Dezsı polgármester, amennyiben a képviselıknek egyéb kérdésük nincsen, 
megköszöni a rendırség 2009. és 2010. évi munkáját. İrizzenek és védjenek, a bőnözés 
megelızése legyen a feladat, és a becsületes adófizetı polgárok védelme. 
 
15.13 órakor Kovács Zsolt, Angyal Gábor és Dobján Krisztián elhagyják a tanácstermet, Tóth Dezsı 
polgármester kikíséri a vendégeket, majd visszatér a tanácsterembe. 

 
 
2. Polgármester elıterjesztései 
2.1 Beszámoló a két ülés közötti eseményekrıl 
 
Tóth Dezsı polgármester ismerteti beszámolóját, mely jelen jegyzıkönyv mellékletét képezi. 
Kérdezi, kíván-e valaki hozzászólni a beszámolóhoz. Kérdés, hozzászólás nem lévén áttér a 
2.2 napirendi pont megvitatására. 
 
 
2.2 Szennyvíz pályázat kitőzött beadási határidejének módosítása 
 
Tóth Dezsı polgármester ismerteti a kitőzött beadási határidı módosítására irányuló 
melléklet szerinti elıterjesztést és határozati javaslatot. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, 
hozzászólása. Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslat 
elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
140/2010. (IV. 28.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy 126/2010. (IV. 08.) számú határozatát az 
alábbiak szerint módosítja a határozat egyéb részeinek 
változatlanul hagyása mellett. 
 

A határozatban szereplı „Határidı: 2010. április 30.” 
szövegrész helyébe a „Határidı: 2010. június 30.” szövegrész 
lép. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Tóth Dezsı polgármester 



6/19 

 
2.3 Dózsa Gy. utcai baloldali buszváró áthelyezése 
 
Tóth Dezsı polgármester elmondja, hogy a képviselık Viplak Tibor EVSZI vezetı levelével 
ellátott melléklet szerinti tájékoztatót megkapták. Ismerteti a levelet, melyet a TFB 
elnökének címeztek ugyan, de tekintettel a sürgısségre a testület elé terjeszti. Ismerteti a 
lakók kérelmét, és kéri a testület hozzájárulását. A levelet 53 aláírás és egy tervrajz zárja. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı gondolja, hogy az összes képviselıt felkeresték a lakók a 
kérelmükkel ugyanúgy, ahogy ıt is. Elmondja, hogy azt is felajánlották, hogy fizikailag, 
tevıleg hozzájárulnak az áthelyezéshez. 
 
Tóth Dezsı polgármester kérdezi, hogy ha a testület támogatja, a forrását hol tudják 
biztosítani. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı – bár az intézményvezetı nincs itt – javasolja az EVSZI 
költségvetését megjelölni. Kérdezi, hogy áttervezési munkákat igényel-e az áthelyezés. 
 
Nagy József Ödön képviselı szerint nem igényel áttervezést. 
 
Tóth Dezsı polgármester elmondja, hogy a tükröt már ki is vágták az áthelyezéshez. Egyéb 
kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, 
hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
141/2010. (IV. 28.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Dózsa Gy. utcában kiépítésre kerülı buszöböl-
párhoz tartozó bal oldali buszmegállót áthelyezteti a Dózsa Gy. 
u. 57. szám alatti ingatlan elıtti közterületre az újonnan épült 
buszöbölhöz.  
Az áthelyeztetés költségét, 300.000,- Ft-ot Enying Város 
Szolgáltató Intézménye 2010. évi költségvetésébıl biztosítja. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Tóth Dezsı polgármester 

Viplak Tibor EVSZI vezetı 
 
 
2.4 Városi Bölcsıde pályázat projektmenedzser/pénzügyi lebonyolító kiválasztása, és 

hiánypótlás teljesítése  
 
Tóth Dezsı polgármester ismerteti a projektmenedzser/pénzügyi lebonyolító 
kiválasztásával kapcsolatos melléklet szerinti elıterjesztést. Elmondja, hogy kettı összeg 
szerepel az elıterjesztésben, ismerteti a hozzá kapcsolódó, kiválasztásra irányuló melléklet 
szerinti határozati javaslatot. Felhívja rá a figyelmet, hogy a forrás nincs megjelölve. Kérdezi, 
van-e valakinek kérdése. 
 
Nagy József Ödön képviselı ismerteti, hogy a bizottsági ülésen arról volt szó, hogy ez a 
Bölcsıde tervezési költségénél elszámolható költség lett volna, ha a kiviteli költség nem vitte 
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volna el. Kérdezi, hogy ha a kivitelezés kevesebb pénzbıl valósulna meg, ez is elszámolható 
lenne-e. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy ha az irányító  0hatóság hozzájárul a tábla 
módosításához, akkor igen. Kérelmezheti az önkormányzat, de nincs rá garancia, hogy el is 
lehet számolni. 
 
Nagy József Ödön képviselı nem hallott még olyat, hogy szellemi tevékenységért elıre 
fizetnek. Kérdezi, hogy miért a megállapodás aláírásakor kerülne sor az elsı rész 
kifizetésére, amikor még nem csinált semmit a vállalkozó. Elmondja, hogy emiatt nem is 
fogja megszavazni a határozatot. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı szerint jogos az észrevétel, szerinte kérje ki a testület a 
támogató hatóság véleményét. Véleménye szerint a következı évi költségvetést megterhelni 
nem korrekt a következı Képviselı-testülettel szemben. Javasolja elnapolni a döntést. 
 
Tóth Dezsı polgármester kérdezi, hogy mennyire szükséges most dönteni errıl. 
 
Szörfi István jegyzı szerint úgy kellene módosítani, hogy a végén van fizetés egy összegben, 
és addig az is kiderül, el lehet-e számolni. Javasolja, hogy a projekt befejezését követıen 
kerüljön sor a fizetésre, a forrás pedig a fejlesztési hitel. 
 
Tóth Dezsı polgármester elfogadja a javaslatot, és – egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén – 
e módosítással egységesen bocsátja szavazásra a határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy 
aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
142/2010. (IV. 28.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a KDOP-5.2.2/B-09-2009-006 azonosítószámú, 
Városi Bölcsıde intézményének infrastrukturális fejlesztése és 
kapacitás bıvítése c. pályázat kapcsán vállalkozási szerzıdést 
köt a Pannon Fejlesztı Kft-vel (székhely: 1125 Budapest, 
Kútvölgyi út 24/a; képviseli: Kiss Kálmán ügyvezetı) a 
határozat elválaszthatatlan mellékletét képezı ajánlat szerint, a 
projektmenedzsment és pénzügyi lebonyolítói feladatok 
elvégzése tekintetében. 
 
A vállalkozói díj mértéke: 500.000,- Ft + ÁFA, mely összeg egy 
összegben a projekt befejezését követıen kerül kifizetésre. 
 
A vállalkozói díj forrása a pályázati támogatás, illetve 
amennyiben a költség nem elszámolható, úgy a fejlesztési hitel. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerzıdés 
aláírására. 
 
Határidı: Tóth Dezsı polgármester, 
   Szörfi István jegyzı 
Határidı: 2010. május 17. 
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Tóth Dezsı polgármester ismerteti a Bölcsıde pályázat hiánypótlásával kapcsolatos 
melléklet szerinti határozati javaslatot. Kérdezi, van-e valakinek kérdése. Kérdés, 
hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki 
azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
143/2010. (IV. 28.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a 2010. és 2011. évi költségvetésben 
79.969.997,- Ft-ot a határozat mellékletét képezı táblázat 
szerinti bontásban szerepeltet a felhalmozási célú bevételek és a 
felhalmozási célú kiadások között.  
 
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a „Városi Bölcsıde 
intézményének infrastrukturális fejlesztése és kapacitás 
bıvítése” címő, KDOP-5.2.2/B-09-2009-0006 jelő pályázathoz 
kapcsolódó 2010. évi költségvetési rendelet módosítását, és 
annak gördülı tervezésre vonatkozó mellékletét a Képviselı-
testület következı rendes ülésére készítse elı. 
 
Ezzel egyidejőleg a 135/2010. (IV. 19.) számú határozatát 
visszavonja. 
 
Határidı: 2010. május 26. 
Felelıs: Tóth Dezsı polgármester 

 
 
2.5 Szirombontogató Óvoda tervezési munkái  
 
Tóth Dezsı polgármester ismerteti az óvoda tervezési munkáival kapcsolatos elıterjesztést, 
és a tervezıi díj kifizetésére irányuló melléklet szerinti határozat javaslatot. Kérdezi, van-e 
valakinek kérdése. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı kérdezi, hogy ennek a forrása eleve a mőködési hitel terhére 
lett-e beállítva. 
 
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı elmondja, hogy a szennyvízzel és a fejlesztésekkel 
kapcsolatos folytonos felosztás és visszaosztás révén kikerült a költségvetésbıl ez a tétel. 
 
Tóth Dezsı polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy 
aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
144/2010. (IV. 28.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Szirombontogató Óvoda bıvítésére, 
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felújítására és akadálymentesítésére vonatkozó tervezési 
munkák elkészítésére irányuló, Édes Gergely (8000 
Székesfehérvár, Horváth István u. 20.) vállalkozóval kötött 
tervezési szerzıdés módosítását jelen határozat melléklete 
szerint elfogadja. A tervezési munkák elvégzésének díját, 
1.595.000,- Ft + ÁFA a mőködési hitel terhére biztosítja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerzıdés módosítás 
aláírására. 
 
Ezzel egyidejőleg az 57/2010. (II. 24.) számú határozatát 
visszavonja. 
 
Határidı: 2010. május 26. 
Felelıs: Tóth Dezsı polgármester 

 
 
3. Jegyzı, Aljegyzı elıterjesztései 
3.1 Ingatlanértékesítéssel kapcsolatos határozatok megvitatása 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy az elıterjesztés két részbıl áll. A március 31-i 
ülésen már jelezte, hogy probléma lesz a nem elfogadott döntéssel, a másik pedig egy 
technikai jellegő módosítás. Egy többször a testület elé terjesztett értékesítésrıl van szó, ahol 
ÁFA elírás történt. Kéri elfogadni a határozati javaslatokat. 
 
Tóth Dezsı polgármester ismerteti, majd – kérdés, hozzászólás nem lévén - szavazásra 
bocsátja a Schrammel Zoltán részére történı ingatlanértékesítésre irányuló melléklet szerinti 
elsı határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
145/2010. (IV. 28.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az önkormányzat tulajdonában lévı enyingi 
0106/11 hrsz-ú 936 m2 nagyságú, szántó mővelési ágú 
ingatlanát értékesíti Schrammel Zoltán 8130 Enying, Dózsa Gy. 
u. 56. szám alatti lakos részére 45.000 Ft/AK áron. 
Az ügyvédi és földmérıi költségek a vevıt terhelik. 
 
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerzıdés 
aláírására. 
 
Ezzel egyidejőleg a 117/2010. (III. 31.) számú határozatát 
visszavonja. 
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs Tóth Dezsı polgármester 

 
Tóth Dezsı polgármester ismerteti, majd – kérdés, hozzászólás nem lévén - szavazásra 
bocsátja a Lakatos Renáta részére történı ingatlanértékesítés módosítására irányuló melléklet 
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szerinti második határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
146/2010. (IV. 28.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a 119/2010. (III. 31.) számú határozatát az 
alábbiak szerint módosítja a határozat egyéb részeinek 
változatlanul hagyása mellett: 
 
A határozatban szereplı „bruttó 2.473.680,- Ft” szövegrész 
helyébe a „bruttó 2.576.750,- Ft” szövegrész lép. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Tóth Dezsı polgármester 

 
 
 
4. Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elıterjesztései 
4.1 Lakásbérleti kérelem – Kossuth u. 29., Dömötör Sz. 
 
Bíró Attila TFB elnök ismerteti a bizottság lakásbérleti kérelem elutasítására irányuló, 
melléklet szerinti 56/2010. (IV. 14.) számú határozati javaslatát. 
 
Tóth Dezsı 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 Képviselı-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
147/2010. (IV. 28.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Dömötör Szandra 8130 Enying, Marosi u. 1. 
szám alatti lakos kérelmét jelenleg nem áll módjában támogatni, 
mivel a Kossuth u. 29. szám alatti ingatlant értékesíteni kívánja. 
 
Felelıs: Tóth Dezsı polgármester 
Határidı: 2010. május 31. 

 
 
4.2 Földvételi kérelem – 0102/35 hrsz, Pudelka I. 
 
Bíró Attila TFB elnök ismerteti a bizottság szántó értékesítésére irányuló melléklet szerinti 
57/2010. (IV. 14.) számú határozati javaslatát. 
 
Tóth Dezsı polgármester – kérdés, hozzászólás nem lévén - szavazásra bocsátja a határozati 
javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
148/2010. (IV. 28.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az önkormányzat tulajdonában lévı Enying, 
külterületi 0102/35 hrsz-ú, 1551m2 nagyságú, 5,12 AK értékő, 
szántó mővelési ágú ingatlant értékesíteni kívánja és az erre 
vonatkozó, Pudelka István 8130 Enying, Vásártér 46. szám alatti 
lakos ajánlatát (45.000,- Ft/AK) elfogadja. 
 
Felelıs:  Tóth Dezsı polgármester 
Határidı:  folyamatos 

 
 
4.3 Szabadság tér 14. szám alatti épület önálló vill. fımérıvel való ellátására vonatkozó 

árajánlat 
 
Bíró Attila TFB elnök ismerteti a bizottság árajánlat elfogadására irányuló melléklet szerinti 
59/2010. (IV. 14.) számú határozati javaslatát. 
 
Tóth Dezsı 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 Képviselı-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
149/2010. (IV. 28.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, Magyar Csaba ügyvezetı Úr ajánlatát köszönettel 
elfogadja és az önkormányzat tulajdonában lévı Enying, 
Szabadság tér 14. szám alatti Kistérségi iroda kórházi mérésrıl 
való leválasztása, illetve önálló villanyórával való ellátása 
érdekében vállalkozási szerzıdést köt a Magyar és Társa 2000 
Kft-vel (8131 Enying-Balatonbozsok, Mikszáth K. u. 3/B. szám 
alatti székhelyő) bruttó 95.066,- Ft értékben. Forrása a 2010. évi 
mőködési hitel. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a vállalkozási szerzıdés 
aláírására. 
 
Felelıs:  Tóth Dezsı polgármester 
Határidı:  aláírás tekintetében 2010. május 31.;  

egyebekben folyamatos 
 
 
4.4 Csajághy Andrea ismételt kérelme 
 
Bíró Attila TFB elnök ismerteti a bizottság kérelem elutasítására irányuló melléklet szerinti 
60/2010. (IV. 14.) számú határozati javaslatát. 
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Tóth Dezsı polgármester kérdezi, kíván-e valaki hozzászólni. Kérdés, hozzászólás nem 
lévén szavazásra bocsátja a TFB határozati javaslatának elfogadását. Kéri, hogy aki azzal 
egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
150/2010. (IV. 28.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Csajághy Andrea 8130 Enying, Vas G. u. 54. 
szám alatti lakos kérelmét nem áll módjában támogatni, mivel a 
Szabadság tér 10. szám alatti ingatlant értékesíteni kívánja. 
 
Felelıs: Tóth Dezsı polgármester 
Határidı: 2010. május 31. 

 
 
4.5 Tulajdonosi hozzájárulás és bérleti szerzıdés iránti kérelme az Enying-

Kabókapuszta víztoronyra antenna telepítéséhez 
4.5.1 Tulajdonosi hozzájárulás 
 
Bíró Attila TFB elnök ismerteti a bizottság tulajdonosi hozzájárulás megadására irányuló 
melléklet szerinti 61/2010. (IV. 14.) számú határozati javaslatát. 
 
Tóth Dezsı polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése. Kérdés, hozzászólás nem lévén 
szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
151/2010. (IV. 28.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét 
képezı, a FEJÉRVÍZ Zrt (8001 Székesfehérvár, Királysor 3-15.) 
és Tóth Jánosné vállalkozó (8135 Dég, Ifjúság u. 3.) között, az 
Enying-Kabókapuszta Víztorony bérletére, átjátszó antenna és 
annak elektromos csatlakozói telepítése érdekében létrejövı 
szerzıdés megkötéséhez tulajdonosi hozzájárulását megadja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a FEJÉRVÍZ Zrt. és Tóth Jánosné 
vállalkozó között létrejött bérleti szerzıdés aláírására. 
 
Felelıs: Tóth Dezsı polgármester 
Határidı: 2010. május 31. 

 
 
4.5.2 Bérleti szerzıdés 
 
Bíró Attila TFB elnök ismerteti a bizottság bérleti szerzıdés kötésére irányuló melléklet 
szerinti 62/2010. (IV. 14.) számú határozati javaslatát. 
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Tóth Dezsı polgármester – kérdés, hozzászólás nem lévén - szavazásra bocsátja a határozati 
javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
152/2010. (IV. 28.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az Enying-Kabókapuszta Víztorony a 
FEJÉRVÍZ Zrt., mint üzemeltetı és Tóth Jánosné vállalkozó, 
mint bérlı által közösen kijelölt részét bérbe adja Tóth Jánosné 
vállalkozó (8135 Dég, Ifjúság u. 3.) részére átjátszó antenna és 
annak elektromos csatlakozói telepítése céljára. A bérlemény 
önkormányzatot megilletı éves bérleti díja 100.000 Ft+Áfa. A 
díj a szerzıdés megkötését követı 1 év után, minden év január 
1-tıl a KSH által megadott fogyasztói árindex mértékével 
megemelhetı. A szerzıdés 10 év, határozott idıtartamra jön 
létre. 
 
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt a bérleti szerzıdés 
elkészítésére, felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerzıdés 
aláírására. 
 
Felelıs: Tóth Dezsı polgármester 
Határidı: 2010. május 31. 

 
 
4.6 Nevelési Tanácsadó áthelyezése 
 
Gebula Béla Ákos képviselı jelzi, hogy nem volt ott a bizottság ülésén. Tekintettel arra, 
hogy az ülésen levették a napirendrıl a témát, és már több éve húzódik az áthelyezés, 
ismerteti észrevételeit. Elsıként 2005-ben ingatlancserére került sor a megyei 
önkormányzattal, és ½ tulajdoni hányadot szerzett az önkormányzat. A megyei közgyőlés 
elnöke pozitívan áll hozzá az áthelyezéshez, bizonyos szakmai elvárásaik azonban vannak, 
melyeket meg is fogalmaztak. Enyingnek, ha meg kívánja tartani a körzetközponti szerepét, 
érdeke, hogy a volt szülıotthonba helyezze a Nevelési Tanácsadót, és az Erzsébet Ligeti 
Iskola közös használata megszőnjön, arra is tekintettel, hogy a közüzemi díj abban az 
épületben tetemes. Javasolja a konyha melletti négy helyiség biztosítását a Nevelési 
Tanácsadó részére. Az egyik helyiséget Mosberger Mátyás veszi igénybe heti négy órára, az 
áthelyezéssel ı is egyetért. Véleménye szerint a testületnek meg kellene hoznia ezt a 
döntést. Már sokadszorra megy szembe a testület a megyei önkormányzattal, ezt azonban 
rendezni lehetne. Enying rendelkezik a környékben a legnagyobb oktatási intézménnyel, a 
Herczeg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskolával. Érdeke a városnak, hogy 
megtartsa a gyerekeket. 
 
Venczel Zita TFB tag ismerteti, hogy a bizottság azért vette le napirendjérıl a kérdést, hogy 
még egyszer egyeztethessenek a szülıotthonban lévı szervezetekkel. 
 
Tóth Dezsı polgármester szerint már minden egyeztetés megtörtént, a testület 
tehetetlensége, hogy még nem csinálták meg az áthelyezést. Érdekesnek tartja a bizottság 
jegyzıkönyvének 6/8 oldalát, ezzel nem tud azonosulni. Az ott dolgozóknak jó a mostani 
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hely, de a gyerekeknek nem, illetve az épület közös használata sem szerencsés. Szerinte nem 
kérdés, hogy mennyit fizet érte az önkormányzat. 
 
Nagy József Ödön képviselı helyesbíti az elhangzottakat. Nem az épület ½ tulajdoni jogát 
szerezte meg az önkormányzat, hanem az önkormányzat adta át azt a megyének a 
szülıotthonért cserébe. Régóta foglalkoztatja már a testületet az áthelyezés. Enying Város 
Önkormányzata átvállalta a rezsiköltségeket. Az áthelyezés értelme, hogy a szülıotthonban 
kisebb mértékben terhelné az önkormányzatot a rezsiköltség, illetve meg lehetne hirdetni 
eladásra az Erzsébet Ligeti ingatlant, ami a megyének sem lenne ellenére. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı maga is említette a tetemes közüzemi díjakat. A megyek 
közgyőlés elnöke azt mondta, hogy ha van olyan település, amelyik helyiséget ajánl fel, 
elviszik innen a Nevelési Tanácsadót. Enying érdeke, hogy a legnagyobb lélekszámmal bíró 
településen, azaz itt mőködjön a Tanácsadó. 
 
Gál Balázs képviselı szerint egyértelmő a dolog, javasolja, hogy döntsenek, ı maga 
támogatja a javaslatot. 
 
Szörfi István jegyzı felhívja rá a figyelmet, hogy senki nem mondta a TFB ülésén, hogy nem 
akarja áthelyezni a Tanácsadót a szülıotthonba. Bizonyára meg tudják indokolni azt is, 
miért van szükség három személynek négy helyiségre. Meg lehet nézni az önkormányzat 
intézményeit, hányan használnak egy irodát. Tudomása szerint egyszer sem ment szembe a 
testület a megyei önkormányzattal. Átadta a Sárga Iskola épületét a megye pályázatához, a 
megye pályázata azonban nem nyert. Ez nem volt korrekt információ. Tudomásul kell 
venni, hogy Enying mindent ingyen ad a Tanácsadónak, ugyanakkor a költségvetés bevételi 
oldalán hiány mutatkozik. Egyedül az Agrárkamara fizet a helyiség heti néhány órás 
használatáért. A KdRFÜ-nek a kistérség adta oda a helyiséget, de nem tudja, milyen alapon, 
a TFB errıl nem döntött. Vannak tehát tisztázatlan kérdések. Tekintettel arra, hogy április 
28. után már nem kellene főteni, véleménye szerint semmi nem sürgeti az önkormányzatot a 
döntésben, ezért akarta a következı TFB ülés után a testület elé terjeszteni a javaslatot. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı szerint félreértés történt, nem mondott olyat, hogy a TFB nem 
akart dönteni. A megyével való szembekerülés alatt pedig azt értette, hogy az elnök asszony 
kifejezett kérése ellenére a testület nem támogatta a kaszinóval kapcsolatos döntési 
javaslatot. Nem érti, hogy a Nevelési Tanácsadónak mi köze a KdRFÜ két munkatársához. 
Szerinte ezt utána is meg lehet vizsgálni. Szerinte Jegyzı úr mindig csak akkor szól hozzá a 
vitához, ha neki valami nem tetszik. Nagyobb nagyságrendő témákba is csak akkor, vagy 
még akkor sem, ha törvénytelen. Javasolja lezárni a vitát. 
 
Tóth Dezsı polgármester szavazásra bocsátja az ügyrendi javaslatot. Kéri, hogy aki a vita 
lezárásával egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással a vitát lezárta.  
 
Gebula Béla Ákos képviselı megfogalmazza határozati javaslatát: „Enying Város 
Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a Nevelési Tanácsadót a 
Szabadság tér 14. szám alatti ingatlanba költözteti át… 
 
Tóth Dezsı polgármester befejezi a megkezdett mondatot. … a négy egymás mellett lévı 
helyiségbe az épület ÉK-i szárnyában. 
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Szörfi István jegyzı törvényességi észrevételt tesz. Azért nem jó a határozat, mert a testület 
most épp abba a helyiségbe helyezi át a Tanácsadót, amelyeket most mások használnak. 
Nem az idıt akarja húzni, nem szeptemberben akart dönteni, hanem a következı ülésen. 
Egyebekre most nem kíván reagálni. 
 
Nagy József Ödön képviselı felhívja rá a figyelmet, hogy a vitát lezárták. 
 
Tóth Dezsı polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy 
aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
153/2010. (IV. 28.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Nevelési Tanácsadó részére használatba adja 
a Szabadság tér 14. szám alatti ingatlan ÉK-i szárnyának négy 
helyiségét. 

 
Szörfi István jegyzı kérdezi, mi lesz azokkal, akik most azokat a helyiségeket használják. 
 
Tóth Dezsı polgármester szerint a KdRFÜ-vel egyeztetnek, a katasztrófavédelmi 
szakember már elment Sárbogárdra. Ha az önkormányzatnak vis major problémája lesz, ez 
gondot jelenthet. Mosberger úr az ÉK-i szárny utolsó szobáját használja, és nem zárkózik el 
attól, hogy átköltözzön a konyhába. 
 
Az ülés rövid szünet után 16.15 órakor folytatódik. Nagy József Ödön képviselı nem tért vissza a 
tanácsterembe, a testület létszáma 10 fı. 

 
Tóth Dezsı polgármester javasolja a szünet elıtt hozott döntés határidejét, az egyeztetések 
lefolytatását követıen, 2010. június 15. napjában meghatározni. 
 
16.16 órakor Nagy József Ödön képviselı visszatér a tanácsterembe, a testület létszáma 11 fı. 

 
Szörfi István jegyzı ismételten elmondja, hogy a döntés törvénysértı, és nem érti, miért 
kellett ilyen határidı mellett most meghozni ezt a döntést. 
 
Tóth Dezsı polgármester szavazásra bocsátja a határidı elfogadását. Kéri, hogy aki azzal 
egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
154/2010. (IV. 28.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a 153/2010. (IV. 28.) számú határozat 
végrehajtásának határidejét az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
Határidı: 2010. június 15. 
Felelıs: Tóth Dezsı polgármester 
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Tóth Dezsı polgármester elnézést kér, de a két ülés között történtekrıl szóló beszámoló 
ismertetésekor két fontos dologról elfelejtett tájékoztatást adni. Ismerteti a beszámoló peres 
ügyekkel kapcsolatos részét. Kérdezi, van-e valakinek ehhez kapcsolódó kérdése. 
 
Dr. Lelkes Ákos alpolgármester kérdezi, hogy Dr. Hegyi Katalin továbbra is rendel-e az 
önkormányzat épületében. 
 
Tóth Dezsı polgármester információi szerint havonta egyszer foglalkozás-egészségügyi 
rendelést tart, melyért kb. 13.000,- Ft-ot fizet a Fejér Megyei Szent György Kórháznak. 
 
Dr. Lelkes Ákos alpolgármester szerint, ha ilyen összeget kap az önkormányzattól, egy 
komolyabb bérleményt is megengedhet magának a jövıben. 
 
 
5. Pénzügyi Bizottság elıterjesztése 
5.1 Független könyvvizsgálói jelentés az önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról 
 
Nyikos István PÜB tag ismerteti a bizottság független könyvvizsgálói jelentés elfogadására 
irányuló melléklet szerinti 47/2010. (IV. 19.) számú határozati javaslatát, valamint a 
zárszámadási rendelet elfogadására irányuló melléklet szerinti 48/2010. (IV. 19.) számú 
bizottsági határozatot. 
 
Tóth Dezsı polgármester kérdezi, kíván-e valaki hozzászólni. Kérdés, hozzászólás nem 
lévén szavazásra bocsátja a könyvvizsgálói jelentés elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
155/2010. (IV. 28.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a jelen határozat melléklete szerinti, Enying 
Város Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített összevont 
éves beszámolójának könyvvizsgálatáról szóló független 
könyvvizsgálói jelentést elfogadja. 

 
Tóth Dezsı polgármester szavazásra bocsátja a 2009. évi zárszámadásról szóló rendelet 
elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 

A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal Enying Város Önkormányzatának 
2009. évi zárszámadásáról jelen jegyzıkönyv mellékletét képezı 11/2010. (V. 05.) 
számú rendeletet alkotja. 

 
 
5.2 Éves ellenırzési jelentés a 2009. évben végzett belsı ellenırzésekrıl és éves 

összefoglaló jelentés az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 
éves ellenırzési jelentései alapján 

 
Nyikos István PÜB tag ismerteti a bizottság éves ellenırzési jelentés és éves összefoglaló 
jelentés elfogadására irányuló melléklet szerinti 49/2010. (IV. 19.) számú határozati 
javaslatát.  
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Tóth Dezsı polgármester kérdezi a jelenlévıket, van-e kérdésük. Kérdés, hozzászólás nem 
lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
156/2010. (IV. 28.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a határozat mellékletét képezı 2009. évre 
vonatkozó éves ellenırzési jelentést, valamint az éves 
összefoglaló ellenırzési jelentést elfogadja. 
 
Felelıs: Tóth Dezsı polgármester 
   Szörfi István jegyzı 
 
Határidı: 2010. április 30. 

 
 
5.3 Beszámoló a belsı kontrollrendszerek mőködésérıl, a folyamatba épített elızetes 

és utólagos vezetıi ellenırzés (FEUVE), valamint a belsı ellenırzés 2009. évi 
mőködésérıl 

 
Nyikos István PÜB tag ismerteti a bizottság beszámoló elfogadására irányuló melléklet 
szerinti 50/2010. (IV. 19.) számú határozati javaslatát. 
 
Tóth Dezsı polgármester kérdezi a jelenlévıket, van-e kérdésük. Kérdés, hozzászólás nem 
lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
157/2010. (IV. 28.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a határozat mellékletét képezı „A belsı 
kontrollrendszerek mőködésérıl, a folyamatba épített 
elızetes és utólagos vezetıi ellenırzés, valamint a belsı 
ellenırzés 2010. évi mőködésérıl” szóló beszámolót elfogadja. 
  
Felelıs: Tóth Dezsı polgármester 
   Szörfi István jegyzı 
 
Határidı: 2010. április 30. 

 
 
5.4 HBFGÁI letéti számla nyitása 
 
Nyikos István PÜB tag ismerteti a bizottság letéti számla nyitására irányuló melléklet 
szerinti 56/2010. (IV. 19.) számú határozati javaslatát. 
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Tóth Dezsı polgármester - kérdés, hozzászólás nem lévén - szavazásra bocsátja a határozati 
javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
158/2010. (IV. 28.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy letéti számla nyitását a Herceg Batthyány 
Fülöp Gimnázium és Általános Iskola részére engedélyezi. 
 
Határidı:  azonnal 
 
Felelıs:  Viplak Tibor EVSZI vezetı 

 
 
5.5 Szociális törvénynek megfelelıen pénzügyi ügyintézı kijelölése az ESZI-be 
 
Nyikos István PÜB tag ismerteti a bizottság pénzügyi ügyintézı kijelölésére irányuló 
melléklet szerinti 57/2010. (IV. 19.) számú határozati javaslatát. 
 
Tóth Dezsı polgármester kérdezi a jelenlévıket, van-e kérdésük. Kérdés, hozzászólás nem 
lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
159/2010. (IV. 28.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, tudomásul veszi, hogy 1 fı pénzügyi ügyintézı az 
Enying Város Szolgáltató Intézménybıl az Egyesített Szociális 
Intézményben pénzügyi feladatokat végezzen. 
 
A pénzügyi feladatok ellátásra hozzájárul 1 db számítógép és 1 
db pénzügyi szoftver megvásárlásához összesen bruttó 280 e Ft 
értékben, melynek forrása az Egyesített Szociális Intézmény 
költségvetése. 
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Viplak Tibor EVSZI vezetı  

 
 
6. Egészségügyi és Szociális Bizottság elıterjesztése 
6.1 Jelentés a Közép-dunántúli Regionális Mentıszervezet 2009. évi munkájáról 
 
Dr. Miljanovits György EÜB elnök ismerteti, hogy a bizottság megtárgyalta a beszámolót, 
az errıl készült tájékoztatót a képviselık megkapták. A bizottság egyhangúlag elfogadásra 
javasolja a beszámolót 20/2010. (IV. 19.) számú határozatával. 
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Tóth Dezsı polgármester kérdezi, kíván-e valaki hozzászólni. Kérdés, hozzászólás nem 
lévén szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
160/2010. (IV. 28.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Közép-dunántúli Regionális Mentıszervezet 
2009. évi munkájáról készült melléklet szerinti jelentést 
elfogadja. 

 
 
Botos Sándor képviselı jelzi, hogy a PÜB elıterjesztéseknél 5.7 napirendi pontként 
napirendre tőzték a családi tanácsadó kérdését. 
 
Szörfi István jegyzı felhívja rá a figyelmet, hogy a TFB 4.6 napirendi pontjaként már 
megvitatták a Nevelési Tanácsadó áthelyezését. 
 
Tóth Dezsı polgármester – egyéb közérdekő bejelentés nem lévén – a nyílt ülést 16.23 
órakor bezárja. 
 
Enying, 2010. május 3. 
 
 
 
 
   Tóth Dezsı     Szörfi István 
  polgármester          jegyzı 
 
 
 
 
 
  Botos Sándor     Gál Balázs 
      hitelesítı      hitelesítı 


