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JEGYZİKÖNYV 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
2010. május 13-án 

tartott rendkívüli n y í l t  ülésérıl 
 
 
Helye:    Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
    8130 Enying, Kossuth u. 26. 
 
Jelen vannak:   Dr. Lelkes Ákos alpolgármester, 

Bíró Attila Károly, Botos Sándor,  
Gál Balázs, Gebula Béla Ákos,  
Mohai Istvánné, Nyikos István, 
Venczel Zita képviselık 
 
Szörfi István jegyzı 
Mihályfi Gábor aljegyzı 
 
Szemerei Szilvia jegyzıkönyvvezetı 

 
Jelezte távolmaradását: Tóth Dezsı polgármester 

Dr. Miljanovits György, Nagy József Ödön képviselı 
 
Nem jelezte távolmaradását: Buza Lajos, Buzási Beáta, Ifj. Szabó Attila képviselı 
 
 
Dr. Lelkes Ákos alpolgármester tisztelettel köszönti a megjelent képviselıket. Az ülést 07.45 
órakor megnyitja, megállapítja, hogy a képviselık határozatképes számban megjelentek, 
létszámuk 8 fı. A jegyzıkönyv vezetésére felkéri Szemerei Szilviát, a jegyzıkönyv 
hitelesítésére Mohai Istvánné és Venczel Zita képviselıket.  
 
A felkért képviselık a hitelesítést vállalják. 
 
Ismerteti és elfogadásra javasolja a kiküldött napirendet. Szavazásra bocsátja a napirend 
elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal a napirendet elfogadta. 
 
Dr. Lelkes Ákos alpolgármester 4. napirendi pontként javasolja napirendre venni Viplak 
Tibor EVSZI vezetı kérelmét a Talajvédelmi terv engedélyezésérıl. Kéri, hogy aki ezzel a 
módosítással egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal a Talajvédelmi terv engedélyezését 4. napirendi 
pontként napirendre tőzte. 
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N a p i r e n d: 
 

1.) Hat évfolyamos gimnáziumi képzés indítása 
 
Elıterjesztı: Gebula Béla Ákos 

OKS elnök 
 

2.) Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítása 
 

Elıterjesztı: Mihályfi Gábor  
   aljegyzı 
 

3.) EVÖ 2010. évi közbeszerzési terve 
 

Elıterjesztı: Mihályfi Gábor  
   aljegyzı 
 

4.) Talajvédelmi terv engedélyezése 
 
 
 
1. Hat évfolyamos gimnáziumi képzés indítása 
 
Dr. Lelkes Ákos alpolgármester átadja a szót az OKS elnökének. 
 
Gebula Béla Ákos OKS elnök elmondja, hogy határidıs feladatról van szó, május 15-ig be 
kell nyújtani az anyagot, ezért rendkívüli OKS ülést hívott össze hétfıre. Ismerteti az 
intézményi alapító okirat módosítására és a csoportszámok meghatározására irányuló 
melléklet szerinti elsı határozati javaslatot az intézményvezetı melléklet szerinti adataival 
kiegészítve és azzal, hogy annak I./ pontjához az alapító okirat módosítással kapcsolatos 
egyeztetés szükségességére tekintettel módosító javaslata van, mely a következı: „A 
Képviselı-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt és a polgármestert az intézmény alapító 
okiratának döntésnek megfelelı módosítására és egységes szerkezetbe foglalására, valamint 
a módosítás, és egységes szerkezető alapító okirat Magyar Államkincstár Közép-dunántúli 
Igazgatóság részére történı megküldésére.” Aljegyzı úrral megbeszélte, hogy az 
egyeztetésre még a mai napon sor kerül, és holnap megküldik az anyagot a MÁK-nak, 
amennyiben a testület elfogadja a határozati javaslatot. 
 
Gál Balázs képviselı elmondja, hogy a hétfıi bizottsági ülésen a bizottság úgy foglalt állást, 
hogy támogatja a javaslatot, de tekintettel arra, hogy az igazgatónı nem volt jelen a 
bizottsági ülésen, kéri, most adjon tájékoztatást arról, hogy a jövıben a környékbeli 
gyerekeket is meg kellene célozni, ez megvalósul-e, illetve a normatív támogatást hogyan 
érinti a bevezetés. 
 
Bedi Andrea intézményvezetı elmondja, hogy a bizottsági ülésre nem tudott eljönni, mert 
nem kapta meg a meghívót. A normatív támogatást megkapják, ugyanannyit és ugyanúgy, 
ahogy most az általános iskolai tanulókra. Természetesen a bevezetés a környékbeli 
gyerekeket is érinti, az engedély birtokában nagyobb pr-t tudnak csinálni. Már érdeklıdtek 
Siófokról is. 
 
Dr. Lelkes Ákos alpolgármester szavazásra bocsátja az ismertetett módosító javaslat 
elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
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A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
177/2010. (V. 13.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Herceg 
Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola hat 
évfolyamos gimnáziumi képzésének indításával kapcsolatos 
alapító okirat módosításra, csoportszám meghatározásra 
irányuló határozati javaslat I./ pontjának alábbiak szerinti 
módosítását elfogadja: 
 
„I./ A Képviselı-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt és 

a polgármestert az intézmény alapító okiratának 
döntésnek megfelelı módosítására és egységes 
szerkezetbe foglalására, valamint a módosítás, és 
egységes szerkezető alapító okirat Magyar 
Államkincstár Közép-dunántúli Igazgatósága részére 
történı megküldésére.” 

 
Dr. Lelkes Ákos alpolgármester szavazásra bocsátja a fentiek szerint módosított javaslat 
elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
178/2010. (V. 13.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a 2010/2011. tanévtıl kezdıdıen a Herceg 
Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskolában bevezeti a 
6. évfolyamos gimnáziumi nevelést. 
 
I./ A Képviselı-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalt és 

a polgármestert az intézmény alapító okiratának 
döntésnek megfelelı módosítására és egységes 
szerkezetbe foglalására, valamint a módosítás, és 
egységes szerkezető alapító okirat Magyar 
Államkincstár Közép-dunántúli Igazgatósága részére 
történı megküldésére. 

 
II./ A Képviselı-testület a Herceg Batthyány Fülöp 

Gimnázium és Általános Iskola 2010/2011. tanévben 
indítható csoportszámait a következıkben határozza 
meg: 

 
 nappali esti napközi/tanulószoba 

általános 
iskola 

17 - 5 

gimnázium 5 3 1 
 
Határidı: 2010. május 15. 
Felelıs: Tóth Dezsı polgármester 
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Gebula Béla Ákos OKS elnök ismerteti az intézmény módosított dokumentumainak 
elkészítésére irányuló melléklet szerinti második határozati javaslatot. Ezzel kapcsolatban 
pontosítást kér igazgató asszonytól – tekintettel arra, hogy nem tudott részt venni a 
bizottsági ülésen – az elkészítés határidejére vonatkozóan. 
 
Bedi Andrea intézményvezetı szerint szeptember 1-ig fontos, hogy elkészüljenek, de nem 
szeretné az utolsó pillanatra hagyni, ezért augusztus 1. napját javasolja megjelölni. 
 
Dr. Lelkes Ákos alpolgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását a fenti 
kiegészítéssel. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
179/2010. (V. 13.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy felkéri a Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium 
és Általános Iskola vezetıjét, Bedi Andreát, hogy az intézmény 
módosított alapdokumentumait (Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatát, Házirendjét, Pedagógiai programját, Intézményi 
Minıségirányítási Programját) 2010. augusztus 1. napjáig 
készítse el, és nyújtsa be fenntartói jóváhagyásra. 
 
Határidı: 2010. augusztus 1. 
Felelıs: Bedi Andrea intézményvezetı 

 
 
 
2. Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítása 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı ismerteti, hogy technikai jellegő módosításról van szó. A legutóbbi 
testületi ülésen a VÁTI felhívta rá a figyelmet, hogy kerüljön bele a korai fejlesztés, fejlesztı 
felkészítés az alapító okiratba. A bölcsıdei ellátás keretében korábban csak egy szakfeladat 
létezett. A MÁK jelezte, hogy már nem elég a szöveges kifejtés, két új szakfeladattal kell 
kiegészíteni, a „Korai fejlesztés, gondozás” és „Fejlesztı felkészítés”, a „Bölcsıdei ellátás” 
pedig már korábban is szerepelt, mint komplex feladat. 
 
Dr. Lelkes Ákos alpolgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, 
hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
180/2010. (V. 13.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Városi Bölcsıde 16/2003. (I. 29.) számú 
határozattal elfogadott alapító okiratát 2010. május 31-i 
hatállyal az alábbiak szerint módosítja:  
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− Az alapító okirat 5.3/b pontja helyébe a következı 5.3/b 
pont lép:  

[5. Tevékenysége:] 
 
„5.3/b 2010. január 01-tıl 
Alaptevékenységi szakfeladat szerinti besorolás: 
     889101 Bölcsıdei ellátás  
     856012 Korai fejlesztés, gondozás 
     856013 Fejlesztı felkészítés” 
 
 
A Képviselı-testület felkéri a polgármestert az alapító okirat 
egységes szerkezetbe foglalására, valamint a módosítás, 
továbbá az egységes szerkezető alapító okirat Magyar 
Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága 
részére történı megküldésére. 
 
Határidı:  azonnal 
Felelıs:  Tóth Dezsı polgármester  

 
 
Gebula Béla Ákos képviselı a tegnapi TFB döntéssel kapcsolatban elmondja, hogy Nagy 
József Ödön a megyei közgyőlés elé terjeszti, hogy a bölcsıde átköltözhessen az Erzsébet 
Ligeti iskola épületébe. Ismerve a közgyőlésen belüli ellentéteket, felhívta Elnök asszonyt, 
aki támogatásáról biztosította. 
 
Dr. Lelkes Ákos alpolgármester megköszöni a közremőködést. Elmondja, hogy a bizottság 
kérte, hogy az épület másik felét használhassák, valamint felkérte Gebula Béla Ákost és 
Nagy József Ödönt a közremőködésre. 
 
 
 
3. EVÖ 2010. évi közbeszerzési terve 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy a Kbt. kötelezıvé teszi az önkormányzatoknak, 
hogy minden évben elkészítsék közbeszerzési tervüket. Eddig csak két közbeszerzés ismert, 
az egyik, a közétkeztetés le is zárult, ezért van szükség a felhatalmazásra, hogy a 
polgármester a még nem ismert szennyvíz közbeszerzésekhez kapcsolódó módosításokat 
átvezesse. 
 
Dr. Lelkes Ákos alpolgármester kérdezi, kíván-e valaki hozzászólni. Kérdés, hozzászólás 
nem lévén, szavazásra bocsátja a közbeszerzési terv elfogadására irányuló melléklet szerinti 
határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
181/2010. (V. 13.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy – e határozat mellékletét képezı – Enying 
Város Önkormányzatának 2010. évi összesített közbeszerzési 
tervét elfogadja. 
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Felhatalmazza a polgármestert az év közbeni szükséges 
módosítások átvezetésére. 
 
Határidı:  folyamatos 
Felelıs:  Tóth Dezsı polgármester 

 
 
 
4. Talajvédelmi terv engedélyezése 
 
Dr. Lelkes Ákos alpolgármester átadja a szót Viplak Tibor intézményvezetınek, hogy 
ismertesse kérelmét. 
 
Viplak Tibor intézményvezetı ismerteti, hogy szennyvíz-elhelyezési problémákkal küzd a 
város. A Mátyásdombon lévı két medencében kerül elhelyezésre a szennyvíz, majd a 
szennyvíziszap a mellettük lévı 3.6 ha-os területen helyezik el. A szennyvíziszap termıföldi 
elhelyezésére vonatkozó engedély március 16-án lejárt, és a meghosszabbítását kérték. 
Pozitív volt a hatóság hozzáállása, de talajvédelmi terv elkészítését kérték, mely 312.000,- 
Ft+ÁFA. Kapacitás még van, a két medence még be tudja fogadni a szennyvizet, tehát 
várhatott volna a rendes testületi ülésig is, de így két hetet nyerne az önkormányzat, és 
elıbb el lehetne helyezni az iszapot. Megpróbálja kigazdálkodni az intézmény 
költségvetésébıl. Kéri a testület támogató döntését. 
 
Dr. Lelkes Ákos alpolgármester kérdezi, kíván-e valaki hozzászólni. Kérdés, hozzászólás 
nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal 
egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
182/2010. (V. 13.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy – a Fejér Megyei Mezıgazdasági 
Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 
elıírása alapján – az Enying 047/68 hrsz-ú területre vonatkozó 
„Szennyvíziszap mezıgazdasági területen történı 
felhasználásának ellenırzı vizsgálata” címő talajvédelmi terv 
elkészítésével megbízza az MV-Terv Mérnöki Iroda Kft.-t (8171 
Balatonvilágos, Mathiász ltp. 2.; képviseli: Major Tünde 
ügyvezetı) – a mellékelt ajánlat szerinti tartalom alapján – 
312.000,- Ft + Áfa összegért, melynek forrása Enying Város 
Szolgáltató Intézményének költségvetése. 
 
Felhatalmazza Viplak Tibort, Enying Város Szolgáltató 
Intézménye vezetıjét, hogy a terv elkészítését megrendelje. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Tóth Dezsı polgármester, 

Viplak Tibor EVSZI vezetı 
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Dr. Lelkes Ákos alpolgármester – egyéb közérdekő bejelentés nem lévén – a rendkívüli 
ülést 08.00 órakor bezárja. 
 
 
 
Enying, 2010. május 13. 
 
 
 
 
  Dr. Lelkes Ákos    Szörfi István 
   alpolgármester         jegyzı 
 
 
 
 
 
  Mohai Istvánné    Venczel Zita 
        hitelesítı        hitelesítı 


