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Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
 2008. március 26.

napján tartott nyílt  üléséről

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

Jelen vannak: Tóth Dezső polgármester,
dr. Lelkes Ákos alpolgármester
Bíró Attila, Botos Sándor, Buza Lajos, Gál Balázs,
Gebula Béla Ákos, dr. Miljánovits György, Mohai Istvánné,
Nagy József Ödön, Nyikos István, dr. Óvári László,
Venczel Zita képviselők

dr. Takács László aljegyző,
Závodni Lászlóné pénzügyi vezető, 

Tolnai Zsuzsanna Szirombontogató Óvoda vezetője
Királyné Csernánszki Ilona Városi Bölcsőde vezetője
Rideg Lászlóné könyvtárvezető

Szemerei Szilvia jegyzőkönyvvezető

Jelezte távolmaradását:  Szabó Attila képviselő

Tóth  Dezső polgármester  köszönti  a  megjelent  képviselőket,  a  Városi  TV  nézőit. 
Megállapítja, hogy a képviselők határozatképes számban megjelentek, létszámuk 13 fő. Az 
ülést 15.04 órakor megnyitja. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Dr. Lelkes Ákos és Venczel 
Zita képviselőket, a jegyzőkönyv vezetésére Szemerei Szilviát. Felhívja rá a figyelmet, hogy a 
kiküldött napirendben elírás történt, kettő 2.) napirendi pont került feltüntetésre. Ismerteti a 
tervezett napirendet.

Nyikos István képviselő szóbeli előterjesztést kíván tenni a TFB és Pü. Biz. előterjesztései 
között.

Bíró Attila képviselő ismerteti, hogy a TFB 3 előterjesztése okafogyottá vált, mert a vásárlók 
visszaléptek  az  ingatlanvásárlástól,  ezért  javasolja  levenni  napirendről.  Helyette  kéri  a 
2294/4 hrsz-ú ingatlanon lévő Sárga iskola lebontásáról szóló határozati javaslat napirendre 
tűzését.

Buza  Lajos képviselő  a  Pü.  Biz.  előterjesztéseit  követően  javasolja  napirendre  tűzni  a 
bizottság 2008. március 25-i ülésén született határozati javaslatok előterjesztését.

Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja Nyikos István napirendet módosító javaslatát. 
Kéri,  hogy  aki  a  szóbeli  előterjesztés  napirendre  tűzésével  egyetért,  kézfeltartással 
szavazzon.

A Képviselő-testület 13 igen, egyhangú szavazattal a szóbeli előterjesztést napirendre tűzte.



Tóth Dezső polgármester  szavazásra  bocsátja  Bíró  Attila  napirendet  módosító  javaslatát. 
Kéri,  hogy aki a 4.3 napirendi pont levételével,  és a 2294/4 hrsz-ú ingatlanon lévő Sárga 
iskola  bontásával  kapcsolatos  előterjesztés  napirendre  tűzésével  egyetért,  kézfeltartással 
szavazzon.

A Képviselő-testület  13 igen,  egyhangú szavazattal  a  4.3  napirendi  pont helyett  a  2294/4 hrsz-ú  
ingatlanon lévő épület bontásáról szóló  előterjesztést napirendre tűzte.

Tóth Dezső polgármester  szavazásra bocsátja  Buza Lajos  napirendet  módosító javaslatát. 
Kéri, hogy aki a március 25-i bizottsági ülésen született előterjesztések napirendre tűzésével 
egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület  13  igen,  egyhangú szavazattal  a  március  25-i  bizottsági  ülés  előterjesztéseit  
napirendre tűzte.

Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja a módosított napirend elfogadását. Kéri, hogy 
aki a fentiek szerint módosított napirend elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 13 igen, egyhangú szavazattal a módosított napirendet elfogadta.

N a p i r e n d:

Nyílt ülés 

1. Eskütétel
Az OKS kültagjának esküje

2. Polgármester előterjesztései
2.1 Beszámoló a két ülés közötti időszakban történtekről 
2.2 Korábbi határozatok módosítása

- Földcsere végrehajtásáról döntő határozat módosításáról
(0118/2, 0118/6, 0118/8 hrsz; 124/2007. (III. 28.))

- Szennyvízelvezetési szolgalmi jog törlése (0118/2 hrsz)
- Közlekedési szolgalmi jog alapítása (0118/3, 0118/8 hrsz)
-  Tulajdoni  hányad  értékesítéséhez  hozzájárulás  (1693/1  hrsz  – 

Maczkó T.)
2.3 2007. évi költségvetésről szóló rendelet az elfogadott módosításokkal 

egységes szerkezetben

Előadó: Tóth Dezső
Polgármester

3. Egészségügyi és Szociális Bizottság előterjesztései
3.1 Városi Bölcsőde beszámolója
3.2 Országos Mentőállomás támogatási kérelme

(Tárgyalása a Pénzügyi Bizottság előterjesztései között)

Előadó: dr. Miljánovits György
EüB elnöke

4. Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előterjesztései
4.1 Guruló  Bikák  Motorsport  Klub  motoros-gyakorlópálya  létesítése 

iránti kérelme
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4.2 Malom árok K-i oldalának rendbetétele (Zöld-Szem 04 Kft.)
4.3 A 2294/4 hrsz-ú Sárga Iskola bontásáról
4.4 Határozatok hatályon kívül helyezése (192-195/2007. (V. 30.))
4.5 Új utca közművesítéséről (1690/24 hrsz)
4.6 Visszavásárlási jog törlésének elutasítása, visszavásárlás (1690/3 hrsz)
4.7 Szabadság téri lakótömb rendezése

- Társasházak magastetőssé alakítására lehetőség biztosítása
- Részletes szabályozás a rendezési tervben

4.8 Cinca Térségi Vízi Társulat
- Váci Mihály u. vízelvezetési problémáiról
- Szerződéskötés víztelenítési feladatokra

4.9 Lakóút meghosszabbítása
- Tárgyalás kezdeményezése (2704 hrsz)
- Területarányos telekalakítás (2754/43 hrsz)

4.10 Termőföld haszonbérleti szerződés (Mikó Liane Edith)
4.11 TEÚT, TEKI, CÉDE pályázatok 2008.

-  Bel-  és  külterületi,  kiszolgáló  és  lakóutak  fenntartási,  felújítási 
munkái
- Pályázati célok rangsorolása
- Multifunkcionális földmunkagép beszerzés
- Bocsor I. G. tető héjazat felújítása

4.12 Autóbusz-váróhely létesítése a CBA Enying Center és mentőállomás 
környezetében

4.13 Támogatás  „Uradalmi  Magtárépület”  ismeretterjesztő  tábla 
felállításához

4.14 Testületi határozat módosítása (0120/7 hrsz; 123/2007. (III. 28.))
4.15 Bérleti  szerződés  mobiltelefon  bázisállomás  telepítésére  (Magyar 

Telekom Nyrt.)
4.16 Felverődő esővíz okozta épületkárok megelőzése (Rákóczi u. 44.)
4.17 Felkérés városi lomtalanítás stratégiájának kidolgozására

Előadó: Bíró Attila
TFB elnöke

5. Képviselői előterjesztés
Nyikos István szóbeli előterjesztése

6. Pénzügyi Bizottság előterjesztései 
6.1 Jelzés a költségvetés formai követelményeiről
6.2 Jogi tevékenységre előirányzat és forrás biztosítása
6.3 Venturi Kft. AM 061061 sz. számlája
6.4 ÖNHIKI I. ütemének igénylése
6.5 Védőnő alkalmazása
6.6 Támogatás a Balatonbozsokért Alapítvány részére
6.7 Támogatás a Boróka Alapítvány részére
6.8 Országos Mentőszolgálat támogatási kérelme

- Mentőállomás berendezése
- Esetkocsi személyzetének férőhely biztosítása

6.9 Munkavédelmi feladatok ellátása, díjemelés elutasítása
6.10 Biztosítási ajánlatok
6.11 2009. évi költségvetési javaslat kidolgozása

(EVSZI, SzÓ, VB, VGMHK)
6.12 „Kis” ÁMK költségcsökkentésének számítása
6.13 ESZI kistérségnek történő átadása
6.14 Városi busz üzemeltetésének megszüntetése
6.15 Vezetőhelyettesi állások megszüntetése
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6.16 Telefonköltség csökkentése
6.17 Vas G. Műv. Ház és Könyvtár nyitva tartás racionalizálása

Előadó: Buza Lajos
PüB elnöke

7. Oktatási-, Kulturális-, és Sportbizottság előterjesztései
7.1 Vas  Gereben  Városi  Könyvtár  könyvtárhasználati  szabályzatának 

elfogadása
7.2 McDonald’s Kihívás Napján való részvétel
7.3 Ollé Program

Előadó: Gebula Béla Ákos
OKS elnöke

8. Vegyes ügyek
8.1 Enyingi Református Egyházközség támogatási kérelme
8.2 Törvényességi  észrevétel  a  Pénzügyi  Bizottság  31/2008.  (II.  27.)  sz. 

határozatával kapcsolatban

1. Eskütétel – Az OKS kültagjának esküje

Tolnai  Zsuzsanna bizottsági  kültag  Tóth  Dezső  polgármester  előmondásával  leteszi  az 
esküt:
„Én,  Tolnai  Zsuzsanna esküszöm,  hogy hazámhoz,  a  Magyar Köztársasághoz,  annak népéhez hű  
leszek,  az  Alkotmányt  és  az  alkotmányos  szabályokat  megtartom;  az  állam  -  és  szolgálati  titkot  
megőrzöm; megbízatásomhoz híven pártatlanul, lelkiismeretesen járok el és a legjobb tudásom szerint  
minden igyekezetemmel  Enying város javát szolgálom.
Isten engem úgy segéljen!”

2. Polgármester előterjesztései
2.1 Beszámoló a két ülés közötti időszakban történtekről

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  beszámolóját  a  két  ülés  között  történt  eseményekről, 
mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

2.2 Korábbi határozatok módosítása

Földcsere végrehajtásáról döntő határozat módosításáról

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  a  földcsere  végrehajtásáról  döntő,  124/2117.  (III.  28) 
számú testületi határozat módosításáról szóló melléklet szerinti határozati javaslatot. Kérdés, 
hozzászólás, módosító javaslat nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával 
egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 13 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
88/2008 (III. 26.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy az Enying 0118/2 hrsz-ú ingatlan megosztását 
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követően Mikó Liane Edith, 8130 Enying, Mikó tanya 1. szám 
alatti lakossal ingatlan csereszerződést köt az alábbiak szerint: 
Az ingatlancsere eredményeképpen
− Enying  Város  Önkormányzatának  kizárólagos,  1/1-ed 

arányú tulajdonát képezi az Enying külterület 0118/8 hrsz-
ú, 9298 m² területű, 40,35 AK értékű ingatlan

− Mikó  Liane  Edith  kizárólagos,  1/1-ed  arányú  tulajdonát 
képezi  az  Enying  külterület,  0118/6  hrsz-ú,  9412  m² 
területű, 37,77 AK értékű ingatlan

Szerződő felek a cserével érintett ingatlanok értéket azonosnak 
tekintik.

A telekalakítás költségeit szerződő felek egyenlő mértékben, az 
ingatlancsere költségeit pedig az önkormányzat viseli.

Felhatalmazza a polgármestert a csereszerződés aláírására.

Ezzel egyidőben 124/2007. (III. 28.) számú határozatát hatályon 
kívül helyezi.

Határidő: 2008. április 30. napja

Felelős: Tóth Dezső
polgármester

Szennyvízelvezetési szolgalmi jog törlése

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  a  szennyvízelvezetési  szolgalmi  jog  törléséről  szóló 
melléklet  szerinti  határozati  javaslatot.  Kérdés,  hozzászólás,  módosító  javaslat  nem lévén 
kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 13 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
89/2008 (III. 26.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy Mikó Liane Edith, 8130 Enying, Mikó tanya 1. 
szám  alatti  lakos  tulajdonát  képező  Enying  0118/2  hrsz-ú 
ingatlant (megosztását követően: Enying 0118/7, 0118/8 hrsz.) 
terhelő,  31045/2006.  (2005.  10.  24.)  határozatszámmal Enying 
Város  Önkormányzata  javára  bejegyzett  szennyvízelvezetési 
szolgalmi jog törléséhez hozzájárul. A terhelés törlésével járó 
költségeket az önkormányzat viseli.

Határidő: 2008. április 30. napja

Felelős: Tóth Dezső
polgármester
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Közlekedési szolgalmi jog alapítása

Tóth Dezső polgármester ismerteti a közlekedési szolgalmi jog alapításáról szóló melléklet 
szerinti határozati javaslatot. Kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem lévén kéri, hogy 
aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 13 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
90/2008 (III. 26.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  Mikó  Ferenc  és  Mikó  Liane  Edith,  8130 
Enying, Mikó tanya 1. szám alatti lakosok részére közlekedési 
(úthasználati)  szolgalmi  jogot  biztosít  az  önkormányzat 
tulajdonát képező Enying 0118/3 és 0118/8 hrsz-ú ingatlanok 
tekintetében. 
Felhatalmazza  a  polgármestert  a  szolgalmi  megállapodás 
aláírására.  A  szolgalmi  jog  alapításának  és  ingatlan-
nyilvántartásba  történő  bejegyzésének  költsége  a 
kérelmezőt/jogosultat terheli.

Határidő: 2008. április 30. napja

Felelős: Tóth Dezső 
polgármester

Tulajdoni hányad értékesítéséhez hozzájárulás

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  a  földcsere  végrehajtásáról  döntő,  124/2117.  (III.  28) 
számú testületi határozat módosításáról szóló melléklet szerinti határozati javaslatot.

Dr.  Óvári  László képviselő  véleménye  szerint  adatvédelmi  szempontból  aggályos  a 
személyes adatok ismertetése, szerinte elég lenne csupán a név ismertetése.

Tóth Dezső polgármester – egyéb hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslat 
elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
91/2008 (III. 26.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  Dr.  Pintér  György  ügyvéd  által  készített 
ingatlan  adásvételi  szerződés  értelmében Maczkó  Tibor  (an.: 
Baraga Gabriella, sz.: Enying, 1976 . 10. 08., szig.: AP 668751), 
8130 Enying, Rákóczi u. 4. szám alatti lakos tulajdonát képező 
Enying 1693/1 hrsz-ú kivett  beépítetlen terület  megnevezésű 
ingatlan  ½  tulajdoni  hányadának  házastársa,  Maczkó-Tóth 
Nikolett (an.: Kapitány Gabriella, sz.: Székesfehérvár, 1982. 10. 
31., szig.: 912858 HA), 8130 Enying, Széchenyi u. 21/A. szám 
alatti  lakos  által  történő  megvásárlásához,  valamint  a 
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tulajdonjog  ingatlan-nyilvántartásba  való  bejegyzéséhez 
hozzájárulását adja. 

Határidő: 2008. április 15. napja

Felelős: Tóth Dezső 
polgármester

2.3 2007.  évi  költségvetésről  szóló  rendelet  az  elfogadott  módosításokkal  egységes 
szerkezetben

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  a  2007.  évi  költségvetés  módosításáról  szóló 
rendelettervezetet.  Kérdés,  hozzászólás  nem lévén  szavazásra  bocsátja  a  rendelettervezet 
elfogadását.  Kéri,  hogy  aki  a  rendelettervezet  elfogadásával  egyetért,  kézfeltartással 
szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással Enying 
Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről szóló 7/2007. (III. 05.) számú 
rendelet  módosításáról jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan mellékletét képező  6/2008.  
(IV. 04.) számú rendeletet alkotja.

3. Egészségügyi és Szociális Bizottság előterjesztései
3.1 Városi Bölcsőde beszámolója

Dr. Miljánovits György Eü. Biz. elnök ismerteti, hogy a bizottság március 11-i ülésén négy 
napirendi pontot tárgyal, ebből kettőt terjeszt a testület elé. A bizottság megvitatta az enyingi 
mentőállomás  támogatását,  a  Városi  Bölcsőde  beszámolóját,  a  Kölyök  Kuckó  Alapítvány 
működését és szociális segélyeket. Királyné Csernánszki Ilona bölcsődevezető elkészítette a 
beszámolót, melyből kettő részletet idéz:  az intézmény vonatkozásában a költségvetésben 
tervezett önkormányzati kiadás a valóságban kevesebb volt, ténylegesen 6.691 eFt lett 2007. 
évben  „Sok  év  tapasztalata  után,  úgy  érzem,  hogy  a  nehézségek  ellenére  EnyingVáros 
Bölcsődéje  a lehetőségekhez mérten betölti  szerepét  és ellátja  feladatát.”  Kéri  elfogadni a 
beszámolót.

Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja a Városi Bölcsőde beszámolójának elfogadását. 
Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 13 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
92/2008 (III. 26.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy elfogadja  Enying Város  Bölcsődéjének 2007. 
évi működéséről készült beszámolót.

3.2 Országos Mentőállomás támogatási kérelme

Dr. Miljánovits György Eü. Biz. elnök ismerteti, hogy Polgármester Úr tájékoztatása szerint 
Enyingen  megvalósulhatna  egy  40  millió  Ft  értékű  beruházás  a  mentőállomás 
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áthelyezésével,  a  régi  balatonbozsoki  fürdőszoba  stúdió  helyén  új  mentőállomás 
kialakításával.  A  mentőszolgálat  esetkocsit  is  létesítene,  napi  24  órában  mentőorvos  és 
mentőtiszt  állna  rendelkezésére,  mely  a  sürgősségi  ellátás  színvonalát  javítaná.  Állami 
cégként azonban a mentőszolgálat az alulfinanszírozott önkormányzattól vár segítséget az új 
állomás  berendezéséhez  1.500  eFt  értékű  tárgyi  támogatás  formájában,  illetve  4  fő 
elhelyezéséhez 2 db 2 szobás szolgálati férőhely biztosításával. Nem érti, hogy 40 millió Ft-os 
beruházás  mellett,  hogyan  nem  tudnak 1.500  eFt-ot  berendezésre  biztosítani.  Ismerteti  a 
bizottság határozati javaslatát.

Dr.  Óvári  László képviselő  felhívja  rá  a  figyelmet,  hogy  tavaly  év elején  5  mentőkocsi 
üzemelt  a  városban,  jelenleg  3  van.  Ha  esetkocsit  telepít  ide  a  mentőszolgálat  nem  egy 
negyedik mentőkocsit állítanak üzembe, hanem a háromból az egyiket szerelik fel. Nem érti, 
miért van szükség az állomás áthelyezésére,  amikor 2-3 millió Ft-ból fel  lehetne újítani a 
meglévőt. Véleménye szerint az új rendelőintézetből nem lesz semmi. Véleménye szerint, ha 
40  millió  Ft  van  arra,  hogy  az  állam  nem  megfelelő  helyen,  rossz  épületből  csináljon 
mentőállomást, biztosítsa a bútorokhoz szükséges összeget is. A jelenlegi helyen kialakítható 
lenne még egy  garázs az állomás részére. Véleménye szerint ebből a településnek nem lesz 
haszna. Jelenleg Székesfehérvárt kell hívni baj esetén, és ők hívják Enyinget, akik küldik a 
kocsit. Ebben változás nem lesz.

Dr.  Takács  László aljegyző  felhívja  rá  a  figyelmet,  hogy ezen napirendi  pont  a  Pü.  Biz. 
előterjesztései között kerül majd megvitatásra.

Dr.  Miljánovits  György Eü.  Biz.  elnök  ismerteti,  hogy  a  mentés  és  sürgősségi  ellátás, 
valamint  a  betegszállítás  különvált.  Az előbbit  a  mentőszolgálat,  az  utóbbit  magáncégek 
végzik.

Dr. Lelkes Ákos alpolgármester véleménye szerint a bizottság második előterjesztéséről is 
dönteni kellene.

Gebula Béla Ákos képviselő felhívja rá a figyelmet, hogy a napirendet azzal fogadta el a 
testület, hogy a Pü. Biz. előterjesztései között vitatják meg ezen napirendi pontot.

4. Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előterjesztései
4.1 Guruló Bikák Motorsport Klub motoros-gyakorlópálya létesítése iránti kérelme

Bíró Attila TFB elnök ismerteti a bizottság haszonkölcsön szerződés kötéséről szóló 29/2008. 
(III. 13.) számú határozati javaslatát, mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Tóth Dezső polgármester – kérdés, hozzászólás nem lévén - szavazásra bocsátja a határozati 
javaslat  elfogadását.  Kéri,  hogy aki  a  haszonkölcsön szerződés kötéséről  szóló határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 13 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
93/2008 (III. 26.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  tulajdonát  képező  Enying  0194/3  hrsz-ú 
külterületi  ingatlan  (volt  üszőtelep)  vonatkozásában,  annak 
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rendben tartása, gondozása fejében, haszonkölcsön szerződést 
köt  a  Guruló  Bikák  Motorsport  Klubbal,  (8131  Enying-
Balatonbozsok,  Gárdonyi  G.  u.  2/A.  szám  alatti  székhelyű, 
képviseli:  Halász  Gábor  elnök)  2009.  március  31.  napjáig. 
Megbízza a polgármesteri hivatalt a haszonkölcsön szerződés 
elkészítésével,  felhatalmazza  a  polgármestert  a  szerződés 
aláírására.

Határidő: 2008. április 15. napja

Felelős: Tóth Dezső
polgármester

Dr.  Takács  László aljegyző  ismételten  felhívja  rá  a  figyelmet,  hogy  jelen  határozat  a 
bizottsági ülésen elhangzottak szerint törvénysértő.

4.2 Malom árok K-i oldalának rendbetétele (Zöld-Szem 04 Kft.)

Bíró Attila TFB elnök ismerteti a bizottság vállalkozási szerződés kötésére irányuló, 30/2008. 
(III. 13.) számú határozati javaslatát, mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Tóth Dezső polgármester – kérdés, hozzászólás nem lévén – szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 13 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
94/2008 (III. 26.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  Reiber  Attila  ügyvezető  Úr  ajánlatát 
köszönettel elfogadja és a „Malom árok” K-i oldalának (Enying 
574,  575,  585,  588/2,  599,  605  hrsz-ú,  önkormányzati 
tulajdonban lévő ingatlanok) egyszeri rendbe tétele érdekében 
vállalkozási  szerződést  köt  a  Zöld-Szem  04  Kft-vel  (8130 
Enying, Kinizsi u. 25/2. szám alatti székhelyű). Szerződő felek 
az elvégzendő munka ellenértékeként a vállalkozó által bérelt, 
önkormányzati  tulajdonban  lévő  Enying  595,  597  hrsz-ú 
ingatlanokért fizetendő, a képviselő-testület 482/2007. (XII. 12.) 
számú határozatával 2008. évre megállapított éves bérleti díjat 
határozzák  meg,  mely  megfizetése  alól  a  tárgyi  munkák 
elvégzése  estén  megbízó  mentesíti  a  megbízottat. 
Felhatalmazza  a  polgármestert  a  vállalkozási  szerződés 
aláírására.

Határidő: 2008. április 15.

Felelős: Tóth Dezső 
polgármester
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Dr. Óvári László képviselő véleménye szerint Aljegyző Úrnak a szavazás előtt kellett volna 
jeleznie az előterjesztés törvénysértő voltát.

Dr. Takács László aljegyző elmondja, hogy ez már megtörtént a bizottsági ülésen.

Buza  Lajos képviselő  jelzi,  hogy  a  vállalkozási  szerződés  kötésére  irányuló  határozati 
javaslat törvénysértő, mert a számviteli törvény nem teszi lehetővé a megfizetés elengedését. 
A két számlát ki kell állítani, és pénzmozgás a valóságban nem történik.

Závodni Lászlóné pü. vezető egyetért, a számviteli törvény a számlák beszámítolását nem 
engedi. Javasolja a határozat módosítását.

Gebula  Béla  Ákos képviselő  javasolja  a  határozatból  törölni  a  következő  részt:  „mely 
megfizetése alól a tárgyi munkák elvégzése esetén megbízó mentesíti a megbízottat.”

Tóth  Dezső polgármester  szavazásra  bocsátja  a  módosító  javaslatot,  kéri,  hogy  aki  a 
módosítással egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 13 igen, egyhangú szavazattal a javasolt módosítást elfogadta.

Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja a módosított határozati javaslatot, kéri, hogy 
aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 13 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
95/2008 (III. 26.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  Reiber  Attila  ügyvezető  Úr  ajánlatát 
köszönettel elfogadja és a „Malom árok” K-i oldalának (Enying 
574,  575,  585,  588/2,  599,  605  hrsz-ú,  önkormányzati 
tulajdonban lévő ingatlanok) egyszeri rendbe tétele érdekében 
vállalkozási  szerződést  köt  a  Zöld-Szem  04  Kft-vel  (8130 
Enying, Kinizsi u. 25/2. szám alatti székhelyű). Szerződő felek 
az elvégzendő munka ellenértékeként a vállalkozó által bérelt, 
önkormányzati  tulajdonban  lévő  Enying  595,  597  hrsz-ú 
ingatlanokért fizetendő, a képviselő-testület 482/2007. (XII. 12.) 
számú határozatával 2008. évre megállapított éves bérleti díjat 
határozzák meg. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási 
szerződés aláírására.

Ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület 94/2008. (III. 26.) számú 
határozatát hatályon kívül helyezi.

Határidő: 2008. április 15.

Felelős: Tóth Dezső 
polgármester
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4.3 A 2294/4 hrsz-ú Sárga Iskola bontásáról

Bíró Attila TFB elnök ismerteti a bizottság az épület bontásának pályázati dokumentációban 
való szerepeltetésére irányuló, melléklet szerinti határozati javaslatát.

Tóth Dezső  polgármester  elmondja,  hogy a  bizottsági  ülésen  elhangzott  más  javaslat  is, 
nevezetesen, hogy más formában bontsa el vagy bontassa el az önkormányzat, akár a Szolg. 
Int. bevonásával, mert  a határozati javaslat elfogadásával milliós tételt venne el a pályázati 
támogatásból.

Gebula  Béla  Ákos képviselő  módosító  javaslatként  javasolja  versenytárgyalást  hirdetni, 
amelynek eredménytelensége esetén az épület bontását a Szolg. Int. végezze el.

Nagy József Ödön képviselő felhívja rá a figyelmet, hogy a testület korábbi határozatával 
átadta az ingatlant a Fejér Megyei Szent György Kórháznak. Véleménye szerint jogilag az 
önkormányzat már nem tehet semmit, csak, ha magára vállalja a bontást. A testület korábban 
arról is dönthetett volna, hogy üres ingatlant ad át.

Tóth  Dezső polgármester  elmondja,  hogy  a  korábbi  határozat  az  ingatlan  és  az  épület 
ajándékozásáról szólt.

Dr.  Óvári  László képviselő szerint  csak akkor kellene bontásról  beszélni,  ha  elnyerték a 
pályázatot.

Dr.  Lelkes  Ákos alpolgármester  javasolja,  hogy  a  pályázat  költségvetésében  ne 
szerepeltessék  a  bontás  költségeit.  Véleménye  szerint  a  teljes  pályázati  összeget  az  új 
rendelőintézetre kellene fordítani.

Gebula Béla Ákos képviselő teljesen egyetért Alpolgármester Úrral. Felhívja rá a figyelmet, 
hogy  muszáj  az  önkormányzatnak  mielőbb  választ  adni,  mert  a  pályázatban  a  testület 
döntése  szerint  kell  szerepeltetni  a  költségeket.  Korábbi  javaslatát  módosítva  javasolja 
átvállalni  a  bontást,  és  a  testület  a  későbbiekben  ráér  eldönteni,  hogy  milyen  formában 
valósítja meg azt.

Tóth Dezső  polgármester – egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén – szavazásra bocsátja a 
módosító javaslatot, kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
96/2008 (III. 26.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy az Enying 2294/4 hrsz-ú ingatlanon álló, volt 
Sárga  Iskola  épületének  elbontását  vállalja.  Felkéri  a  Fejér 
Megyei  Önkormányzatot,  hogy  a  KDOP-2007.5.2.1/B  számú 
felhívás  keretében  benyújtandó  „járóbeteg  szakellátást  biztosító  
épület  építésére  és  gépműszerezettség  beszerzésére”  irányuló 
pályázati  dokumentáció  költségvetésében  az  épület  bontási 
költségét ne szerepeltesse.

Határidő: 2008. április 15.

Felelős: Tóth Dezső
polgármester
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Dr. Takács László aljegyző megfontolásra javasolja a polgármesteri beszámolóban említett  - 
házi orvosi, gyermek házi orvosi, védőnői elhelyezésre irányuló - levél napirendre vételét és 
iménti napirendi pontot követő megvitatását.

Gebula Béla  Ákos képviselő  nem javasolja  ad hoc  döntést  hozni  az  ügyben,  véleménye 
szerint a kérdés összetettebb és bonyolultabb. Javasolja a szakbizottságok által megtárgyalni.

Tóth Dezső polgármester felhívja rá a figyelmet, hogy beszámolójában is  az Eü. Biz.-nak 
javasolta megvitatásra az ügyet, hiszen az érintetteknek kell leülni tárgyalni, így Szabóéknak, 
védőnőknek, ügyeletnek, házi orvosoknak.

Dr.  Óvári  László képviselő  szerint  a  kérdésre  érdemi válasz  csak akkor  adható,  ha  már 
kiderült,  lesz-e új rendelőintézet.  Amennyiben a pályázati  támogatást nem nyerik el,  úgy 
marad minden a kastélyépületben.

Dr. Lelkes Ákos alpolgármester jogosnak tartja Aljegyző Úr felvetését, arra kell törekedni, 
hogy  a  szakrendelőben  csak  a  szakrendelések  maradjanak.  Minél  előbb  javasolja  a 
bizottságnak megtárgyalni a kérdést, hiszen történt erre irányuló felajánlás Szabóék részéről. 
A  rendelőintézet  tervezéséhez  azonban  ki  kell  mondani,  hogy  a  szakrendelőben  csak  a 
szakrendelés kerül elhelyezésre.

Tóth  Dezső polgármester  idézi  a  levél  részletét,  mely  szerint  a  testület  döntésére  „a 
tervezhetőség biztosítása érdekében” van szükség.

Gebula Béla Ákos képviselő felhívja rá a figyelmet, hogy a pályázat megírásához szükség 
van a kért információra. Véleménye szerint komplexen kell kezelni a kérdést. Amennyiben a 
pályázaton nem nyer a Megyei Önkormányzat, az ingatlant visszakapja Enying. A pályázat 
beadásának határideje április 30., így a döntésre rendelkezésre álló idő rövid.

Nagy  József  Ödön képviselő  ügyrendi  javaslata,  hogy  vegyék  napirendre  a  kérdés 
megvitatását.

Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja az ügyrendi javaslatot, kéri, hogy aki a kérés 
napirendre vételével egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület  8 igen szavazattal,  3 ellenszavazattal,  2 tartózkodással  a Fejér Megyei  Szent  
György Kórház alapellátás elhelyezésével kapcsolatos kérését napirendre tűzte.

Dr. Miljánovits György képviselő felhívja rá a figyelmet, hogy az SzMSz szerint minden 
szakmai  kérdést  a  szakbizottságoknak  kell  megtárgyalniuk.  Egy  hónap  áll  még 
rendelkezésre.

Buza Lajos képviselő véleménye szerint a testület nem tud döntést hozni, a védőnők, házi 
orvosok elhelyezése nem megoldott.

Dr.  Takács  László aljegyző  elmondja,  hogy nem híve  a  rendkívüli  előterjesztéseknek.  A 
pályázati felhívás értelmében azonban április 30-ig engedélyes tervet kell készíteni és beadni. 
Mindösszesen arról kellene nyilatkoznia a testületnek, hogy az alapellátást másképp kívánja 
megoldani.  Határozati  javaslata,  hogy  a  projekttervbe  a  kistérségi  ügyelet  kerüljön 
betervezésre.
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Dr. Lelkes Ákos alpolgármester egyetért a javaslattal. Emlékezteti a jelenlévőket, hogy a 2 
gyermek házi orvos, a 2 házi orvos és a fogorvos elhelyezésére ígérvény van a vállalkozó 
részéről. A sürgető határidőre tekintettel mondja ki a testület, hogy a szakrendelőben csak a 
szakrendelések  kerüljenek  elhelyezésre  azzal,  hogy  az  ügyelet  számára  is  biztosítsanak 
elhelyezést.

Nagy József Ödön képviselő ismerteti, hogy a Megyei Önkormányzat levette napirendjéről 
azon  települések  ilyen  irányú  igényeit,  akik  hátrányosan  befolyásolták  volna  az  enyingi 
térséget.  A gyógyszerész család valóban nyilatkozott  fenti  alapellátások elhelyezéséről.  A 
Kórház tervezze be az ügyeleti helyiséget.

Tóth Dezső  polgármester – egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén – szavazásra bocsátja a 
Aljegyző Úr javaslatát, kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 3 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
97/2008 (III. 26.) számú határozata:
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
Fejér  Megyei  Önkormányzatot,  hogy  a  KDOP-2007.5.2.1/B 
számú  felhívás  keretében  benyújtandó  „járóbeteg  szakellátást  
biztosító  épület  építésére  és  gépműszerezettség  beszerzésére” 
irányuló pályázati dokumentációban a kistérségi orvosi ügyelet 
elhelyezését tervezze be.

Határozat: azonnal

Felelős: Tóth Dezső
polgármester

4.4 Határozatok hatályon kívül helyezése

Bíró  Attila TFB  elnök  ismerteti  a  bizottság  32/2008.  (III.  13.)  számú,  korábbi  testületi 
határozatok  hatályon  kívül  helyezésére  irányuló  határozati  javaslatát,  mely  jelen 
jegyzőkönyv mellékletét képezi.

15.58 órakor Nagy József Ödön képviselő elhagyja a tanácstermet, a testület létszáma 12 fő.

Tóth Dezső polgármester –kérdés, hozzászólás nem lévén – szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, kéri, hogy aki a határozatok hatályon kívül helyezésével egyetért, kézfeltartással 
szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
98/2008 (III. 26.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  192,  193,  194,  195/2007.  (V.  30.)  számú 
határozatait hatályon kívül helyezi.
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Határidő: azonnal 

Felelős: Tóth Dezső 
polgármester

Dr. Óvári László képviselő kéri, hogy a jövőben a hatályon kívül helyezendő határozatok 
tárgya is kerüljön röviden feltüntetésre az előterjesztésben, hogy mindenki tudja, miről van 
szó pontosan.

4.5 Új utca közművesítéséről

Bíró Attila TFB elnök ismerteti a bizottság új utca közművesítési feladataival kapcsolatos, 
33/2008. (III. 13.) számú, melléklet szerinti határozati javaslatát.

Tóth Dezső polgármester –kérdés, hozzászólás nem lévén – szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
99/2008 (III. 26.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy az Enying 1690/24 hrsz-ú ingatlanon létesülő 
új  utca  közművesítése  (elektromos  áram,  ivóvíz  hálózat 
kiépítése) kapcsán felmerülő feladatok ellátásával megbízza a 
Polgármesteri  Hivatalt,  és  egyben  felkéri,  hogy  a  beruházás 
előkészítési  és  megvalósítási  szakaszában  a  döntést  igénylő 
kérdésekkel  kapcsolatos  határozati  javaslatait  terjessze  a 
képviselő-testület  elé,  valamint  az  ügyben  érintetteket 
folyamatosan tájékoztassa a fejleményekről.

Határidő: folyamatos illetve
2008. december 31.
(A beruházás megvalósításának tekintetében )

Felelős: Tóth Dezső 
polgármester

16.02 órakor Nagy József Ödön képviselő visszatér a tanácsterembe, a testület létszáma 13 fő.

4.6 Visszavásárlási jog törlésének elutasítása, visszavásárlás (1690/3 hrsz)

Bíró Attila TFB elnök ismerteti  a bizottság visszavásárlási jog törlésének elutasítására,  az 
ingatlan visszavásárlására irányuló,  34/2008.  (III.  13.) számú, melléklet szerinti határozati 
javaslatát.

Tóth Dezső polgármester elmondja, hogy a valóságban a Madarász Viktor utcában található 
az ingatlan.
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Nagy József Ödön képviselő a Pü. Biz. ülésén már említette, hogy az ingatlanon található, 
korábban ideiglenes közműként emlegetett közmű valójában komplett vízóra és elektromos 
vételezési  hely.  Véleménye  szerint  ezt  is  figyelembe  kell  venni,  e  szerint  nem  nem 
megkezdett építkezésről van szó. Rendezetlen az ingatlan állaga, ezért nem vásárolná vissza, 
nem fogja megszavazni.

Buza Lajos képviselő felhívja  rá a  figyelmet,  hogy a  működési  hitel  nem lehet  fejlesztés 
forrása.

Dr. Takács László aljegyző elmondja, hogy ideiglenesen szolgálhat forrásként. Javasolja a 
határozati javaslat utolsó mondatát törölni.

Nagy József Ödön képviselő javasolja az ár megjelölését is törölni.

Tóth Dezső polgármester – egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén – szavazásra bocsátja a 
módosító  javaslatot,  kéri,  hogy  aki  az  ár  és  az  utolsó  mondat  törlésével  egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 13 igen, egyhangú szavazattal a javasolt módosítást elfogadta.

Tóth  Dezső polgármester  szavazásra  bocsátja  a  fentiek  szerint  módosított  határozati 
javaslatot, kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 12 igen  szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
100/2008 (III. 26.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  az  Enying  1690/3  hrsz-ú  ingatlant  terhelő 
42900/2007.  03.  20.  határozatszámú,  az adás-vételi  szerződés 
aláírásának  napjától  számított  5  év  időtartamra  terjedő 
beépítési  kötelezettség biztosítására bejegyzett  visszavásárlási 
jog  törléséhez  nem  járul  hozzá.  Amennyiben  tulajdonos  a 
beépítési  kötelezettségének  nem  kíván  eleget  tenni,  úgy  az 
önkormányzat visszavásárlási jogával élni kíván.

Határidő: 2008. április 30. 

Felelős: Tóth Dezső 
polgármester

4.7 Szabadság téri lakótömb rendezése

Társasházak magastetőssé alakítására lehetőség biztosítása

Bíró Attila TFB elnök ismerteti a bizottság fenti lehetőség biztosítására irányuló 35/2008. (III. 
13.) számú, melléklet szerinti határozati javaslatát.

Tóth Dezső polgármester – kérdés, hozzászólás nem lévén – szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
101/2008 (III. 26.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a 64. számú főút enyingi átkelési szakaszára 
felfűződő  területek  részletes  rendezési  tervében  biztosítja  az 
Enying  1474/45  hrsz-ú  ingatlanon  álló  „kilenclakásos 
társasházak” magastetőssé alakításának lehetőségét.  Felkéri  a 
településtervezőt,  hogy  fentieket  a  rendezési  terv  készítése 
során vegye figyelembe.

Határidő: 2008. április 30.

Felelős: Tóth Dezső 
polgármester

Részletes szabályozás a rendezési tervben

Bíró Attila TFB elnök ismerteti a bizottság rendezési tervben történő részletes szabályozásra 
irányuló, 36/2008. (III. 13.) számú, melléklet szerinti határozati javaslatát.

Tóth Dezső polgármester - kérdés, hozzászólás nem lévén - szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 13 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozati javaslatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
102/2008 (III. 26.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a 64. számú főút enyingi átkelési szakaszára 
felfűződő területek  részletes  rendezési  tervében a  Szabadság 
téri  lakótömb részletes  szabályozását  a  településtervező által 
tett,  jelen  határozat  elválaszthatatlan  mellékletét  képező 
javaslatok I. számú változatával kívánja szerepeltetni. Felkéri a 
településtervezőt,  hogy  fentieket  a  rendezési  terv  készítése 
során vegye figyelembe.

Határidő: 2008. április 30.

Felelős: Tóth Dezső 
polgármester

4.8 Cinca Térségi Vízi Társulat

Bíró  Attila TFB  elnök  ismerteti  a  bizottság  e  tárgyban  hozott,  38/2008.  (III.  13.)  számú 
határozati javaslatát, mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Dr. Takács László aljegyző kéri, hogy a határozat fedezetéül szolgáló forrást is jelöljék meg. 
Javasolja a működési hitel terhére biztosítani.
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Závodni  Lászlóné pü.  vezető  elmondja,  hogy  az  önkormányzatnak  egyelőre  nem  áll 
fejlesztési  forrás  a  rendelkezésére,  ezért  átmenetileg  lehetőség  van  a  működési  hitel 
forrásként  történő  megjelölésére  azzal,  hogy  amint  fejlesztési  bevétele  keletkezik  az 
önkormányzatnak az összeg visszapótlásra kerül.

Tóth Dezső polgármester – egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén – szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot, kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal,  1 ellenszavazattal,  2 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
103/2008 (III. 26.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy az alábbi víztelenítési feladatokhoz

− József  A.  utca  -  Dózsa  Gy.  út  felől  érkező  felszíni  vizek 
befogadóba történő bevezetése

− Váci  M.  utcában a  külterületi  földek  felől  érkező felszíni 
vizek  megfogása  szikkasztó  jellegű  övárokkal,  elvezetése 
utcai levezetőkkel

− a 0188/14 hrsz-ú szántó felől  érkező káros  felszíni  vizek 
megfogása szikkasztó övárokkal

kapcsolódó  tervezői  feladatok  ellátása  érdekében  szerződést 
köt a Cinca Térségi Vízi Társulattal (képviseli: Borbély István 
elnök, 8154 Polgárdi, Batthyány u. 132. szám alatti székhelyű). 
A tervezői díj 330.000,-Ft, mely tartalmazza a vízjogi létesítési 
engedélyezési  terv,  valamint  a  kiviteli  terv  elkészítésének 
költségét is. Az összeg mentesség miatt ÁFA nélkül értendő. A 
tervezői díj forrásaként a működési hitel szolgál azzal, hogy a 
fejlesztési  bevételek  beérkezését  követően  azonnal 
visszapótlásra kerül.

Felhatalmazza a polgármestert a tervezői szerződés aláírására.

Határidő: 2008. április 30.

Felelős: Tóth Dezső 
polgármester

4.9 Lakóút meghosszabbítása

Tárgyalás kezdeményezése

Bíró Attila TFB elnök ismerteti  a  bizottság lakóút  meghosszabbítása érdekében tárgyalás 
kezdeményezésére irányuló, 39/2008. (III. 13.) számú, melléklet szerinti határozati javaslatát.

Tóth Dezső polgármester – kérdés, hozzászólás nem lévén – szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 13 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
104/2008 (III. 26.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy megbízza a  polgármesteri  hivatalt,  hogy az 
Enying  2756  hrsz-ú  önkormányzati  tulajdonban  lévő  lakóút 
meghosszabbítását  képező,  az  Enying  2704  hrsz-ú, 
magántulajdonban lévő  ingatlanból  kialakítandó út  létesítése 
érdekében  tárgyaljon  a  terület  tulajdonosaival.  Az  út 
keresztmetszeti  kialakítása  tekintetében  a  rendezési  terv 
előírásai a mértékadók.

Határidő: 2008. április 30.

Felelős: Tóth Dezső
polgármester

Területarányos telekalakítás

Bíró Attila TFB elnök ismerteti a bizottság területarányos telekalakításra irányuló, 40/2008. 
(III. 13.) számú, melléklet szerinti határozati javaslatát.

Tóth Dezső polgármester – kérdés, hozzászólás nem lévén – szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
105/2008 (III. 26.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő  –  testülete  úgy 
határozott,  hogy az  önkormányzat  tulajdonát  képező Enying 
2754/43  hrsz-ú  ingatlan  tekintetében  területarányos 
telekalakítást kíván végrehajtani oly módon, hogy a változással 
érintett  ingatlant  -  az  Enying  0187/1  hrsz-ú  út 
meghosszabbítását  képezve  –  a  közvetlen  szomszédos 
lakóingatlanok  hátsó  birtokhatárvonala,  valamint  a 
telekalakítást  követően  azzal  párhuzamos  belterületi 
határvonal jelöli ki. Megbízza a polgármesteri hivatalt, hogy a 
változással  szintén  érintett  Enying  0188/14  hrsz-ú  ingatlan 
tulajdonosával  tárgyaljon  a  fenti  célok  megvalósítása 
érdekében.

A  területarányos  telekalakítás  költségei  az  önkormányzatot 
terhelik.
Felhatalmazza  a  polgármestert  a  végleges  telekalakításra 
vonatkozó megállapodás aláírására.

Felkéri a Cinca Térségi Vízi Társulatot, hogy a tervezési munka 
során e változást vegye figyelembe.
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Határidő: 2008. április 30.

Felelős: Tóth Dezső 
polgármester

4.10 Termőföld haszonbérleti szerződés

Bíró Attila TFB elnök ismerteti  a bizottság szántó művelési ágú ingatlanok bérbeadására 
irányuló, 41/2008. (III. 13.) számú, melléklet szerinti határozati javaslatát.

Tóth Dezső polgármester – kérdés, hozzászólás nem lévén – szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 13 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
106/2008 (III. 26.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy a tulajdonát képező Enying 0118/3, 0118/4, 
0118/8, 0120/6, 0120/8 hrsz-ú szántó művelési ágú ingatlanok 
50.603  m²  területének  bérbe  adására  2008.  április  1.  napjától 
2008. december 31. napjáig termőföld haszonbérleti szerződést 
köt  Mikó  Liane  Edith,  Enying,  Mikó  tanya  1.  szám  alatti 
lakossal.  478/2007.  (XII.  12.)  számú határozata  értelmében a 
bérlemény  bérleti  díja  2008.  évben:  119.531,-  Ft.  Megbízza  a 
polgármesteri  hivatalt  a  termőföld  haszonbérleti  szerződés 
elkészítésével,  felhatalmazza  a  polgármestert  a  szerződés 
aláírására.

Határidő: 2008. április 15.

Felelős: Tóth Dezső
polgármester

4.11 TEÚT, TEKI, CÉDE pályázatok 2008. március 30.

Bel- és külterületi, kiszolgáló és lakóutak fenntartási, felújítási munkái

Bíró Attila TFB elnök ismerteti a bizottság fenti tárgyú 42/2008. (III. 13.) számú, melléklet 
szerinti határozati javaslatát.

Tóth Dezső polgármester – kérdés, hozzászólás nem lévén – szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 13 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
107/2008 (III. 26.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Közép  –  Dunántúli  Regionális  Fejlesztési 
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Tanács  által  meghirdetett,  HÖF  TEKI  támogatás  elnyerésére 
irányuló  pályázati  lehetőséggel  élni  kíván.  A  fejlesztés 
megnevezése: Enying Város Önkormányzata tulajdonában lévő 
bel- és külterületi, kiszolgáló és lakóutak fenntartási, felújítási 
munkáinak elvégzése.

Megbízza Enying Város Szolgáltató Intézményét a 2007. évben 
útfelújítási  témában  benyújtott  pályázat  mellékletét  képező 
költségvetés aktualizálásával.

Felkéri  a  Polgármesteri  Hivatalt,  hogy  a  beruházás 
előkészítését  követően  a  pályázat  benyújtásáról  szóló 
határozati javaslatait terjessze a képviselő testület elé.

Határidő: 2008. április 30.

Felelős: Tóth Dezső
polgármester

Pályázati célok rangsorolása

Bíró  Attila TFB  elnök  tájékoztatásként  ismerteti  a  bizottság  saját  hatáskörben  hozott 
határozatát a pályázati célok rangsorolásáról.

Multifunkcionális földmunkagép beszerzés

Bíró Attila TFB elnök ismerteti a bizottság földmunkagép beszerzésére irányuló pályázattal 
kapcsolatos  44/2008.  (III.  13.)  számú  határozati  javaslatát,  mely  jelen  jegyzőkönyv 
mellékletét képezi.

Tóth Dezső polgármester – kérdés, hozzászólás nem lévén – szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 13 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
108/2008 (III. 26.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Közép  –  Dunántúli  Regionális  Fejlesztési 
Tanács által  meghirdetett,  HÖF CÉDE támogatás elnyerésére 
irányuló  pályázati  lehetőséggel  élni  kíván.  A  fejlesztés 
megnevezése: Multifunkcionális földmunkagép beszerzése.

Megbízza Enying Város Szolgáltató Intézményét a 2007. évben 
„Árokásó – kommunális gép beszerzése” témában benyújtott 
pályázat mellékletét képező költségvetés aktualizálásával.

Felkéri  a  Polgármesteri  Hivatalt,  hogy  a  beruházás 
előkészítését  követően  a  pályázat  benyújtásáról  szóló 
határozati javaslatait terjessze a képviselő testület elé.
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Határidő: 2008. április 30. napja

Felelős: Tóth Dezső
polgármester

Bocsor István Gimnázium tető héjazat felújítása

Bíró  Attila TFB  elnök  ismerteti  a  bizottság  tető  héjazat  felújításra  irányuló  pályázattal 
kapcsolatos, 45/2008. (III. 13.) számú, melléklet szerinti határozati javaslatát.

Tóth Dezső polgármester – kérdés, hozzászólás nem lévén – szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 13 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
109/2008 (III. 26.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Közép  –  Dunántúli  Regionális  Fejlesztési 
Tanács által  meghirdetett,  HÖF CÉDE támogatás elnyerésére 
irányuló  pályázati  lehetőséggel  élni  kíván.  A  fejlesztés 
megnevezése:  Az  enyingi  Bocsor  István  Gimnázium  tető 
héjazat felújítási munkáinak elvégzése.

Megbízza Enying Város Szolgáltató Intézményét a beruházás 
költségvetésének elkészítésével. 

Felkéri  a  Polgármesteri  Hivatalt,  hogy  a  beruházás 
előkészítését  követően  a  pályázat  benyújtásáról  szóló 
határozati javaslatait terjessze a képviselő testület elé.

Határidő: 2008. április 30. napja

Felelős: Tóth Dezső 
polgármester

4.12 Autóbusz-váróhely  létesítése  a  CBA  Enying  Centrum  és  mentőállomás 
környezetében

Bíró Attila TFB elnök ismerteti a bizottság megállóhely létesítésének támogatására irányuló 
melléklet szerinti, 49/2008. (III. 13.) számú határozati javaslatát.

Gál Balázs képviselő  kérdezi,  hogy az új  megálló létesítése nem veszélyezteti-e  a  Dózsa 
György úton és Balatonbozsokon lévő buszmegálló létét.

Dr. Óvári László képviselő elmondja, hogy kb. 500 m-re van a legközelebbi buszmegálló, így 
valóban jónak tartaná a CBA közelében egy új létesítését. A mentőállomásra nem hivatkozna 
tekintettel arra, hogy még nem készült el.

Dr. Lelkes Ákos alpolgármester elmondja, hogy ezzel kapcsolatban semmi nem terheli az 
önkormányzatot, a belső forgalmat nem befolyásolja, csupán a testület hozzájárulását kérik.
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Tóth Dezső polgármester – egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén – szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot, kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
110/2008 (III. 26.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy az Országos Mentőszolgálat (1134 Budapest, 
Róbert  Károly  krt.  77.  szám  alatti  székhelyű)  autóbusz-
váróhely létesítésére irányuló célkitűzését elviekben támogatja.

4.13 Támogatás „Uradalmi Magtárépület” ismeretterjesztő tábla felállításához

Bíró  Attila TFB  elnök  ismerteti  a  bizottság  ismeretterjesztő  tábla  elhelyezését  támogató, 
51/2008. (III. 13.) számú, melléklet szerinti határozati javaslatát.

Tóth Dezső polgármester javasolja a  Szolgáltató Intézmény költségvetéséből  biztosítani a 
forrást.

Dr. Óvári László képviselő kérdezi, hogy a meglévő tábla mellett kerülne-e elhelyezésre az 
ismeretterjesztő tábla. Aggodalmát fejezi ki a rongálások miatt.

Buza Lajos képviselő javasolja a Polg. Hiv. költségvetését forrásként megjelölni.

Dr. Takács László aljegyző tárgyában a Szolg. Int.-hez tartozik, de ha ezt nem fogadják el, 
javasolja a működési hitel terhére biztosítani a forrást.

Dr. Óvári László képviselő a rongálások elkerülése érdekében javasolja a kastély bejáratánál 
belül elhelyezni a táblát, amennyiben az ízlésesen kerül kialakításra.

Gebula  Béla  Ákos képviselő  elmondja,  hogy a  bizottsági  ülésen  is  szóba  került  a  tábla 
elhelyezése, de még nem született döntés róla.

Nagy  József  Ödön képviselő  szerint  az  elhelyezéssel  az  Enyingi  Városvédő  Szépítő  és 
Hagyományőrző  Egyesületnek  kellene  foglalkoznia,  a  testületnek  csak  forrást  kell 
biztosítania hozzá.

Tóth Dezső polgármester – egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén – szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot, kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület  8  igen szavazattal,  3  ellenszavazattal,  2  tartózkodással  az  alábbi  határozatot  
hozta:
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Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
111/2008 (III. 26.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  2008.  évi  költségvetéséből  100.000,-Ft-ot 
biztosít  az  „Uradalmi  Magtárépület”  történetét  bemutató 
ismeretterjesztő  tábla  emlékhelyen  történő  felállításához.  A 
kiadásra a működési hitel szolgál forrásként. 

Felkéri  a  Polgármesteri  Hivatalt  és  Enying Város  Szolgáltató 
Intézményét,  hogy  működjön  közre  az  Enyingi  Városvédő 
Szépítő  és  Hagyományőrző  Egyesület  elképzelésének 
megvalósítása érdekében.

Határidő: 2008. április 30.

Felelős: Tóth Dezső polgármester
  Viplak Tibor EVSZI vezetője

4.14 Testületi határozat módosítása

Bíró Attila TFB elnök ismerteti a bizottság korábbi testületi határozat módosítására irányuló 
51/2008. (III. 13.) számú, melléklet szerinti határozati javaslatát.

Buza Lajos képviselő kérdezi, hogy miért nem árverés útján történt az értékesítés, ahogy azt 
a szabályok előírják.  Felhívja rá a figyelmet,  hogy az árverés és a kifüggesztés két külön 
fogalom.

Nagy József Ödön képviselő ismerteti, hogy a tavalyi évben erről szabályos testületi döntés 
született, csak az önkormányzat hibájából Mikó Ferenc neve került feltüntetésre vevőként.

Tóth Dezső polgármester – egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén – szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot, kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
112/2008 (III. 26.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy az önkormányzat  tulajdonában lévő Enying 
0120/7 hrsz-ú,  58.053 m2  nagyságú,  175,79 AK értékű szántó 
művelési  ágú  ingatlant  értékesíti  Mikó  Liane  Edith,  8130 
Enying, Mikó tanya 1. szám alatti lakos részére 25.000,-Ft/Ak 
áron.
Felhatalmazza  a  polgármestert  az  adásvételi  szerződés 
aláírására.
Az ügyvédi és földmérői költségek a vevőt terhelik.

Ezzel  egyidejűleg  123/2007.  (III.28.)  számú  határozatát 
hatályon kívül helyezi.
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Határidő: 2008. április 30.

Felelős: Tóth Dezső 
polgármester

4.15 Bérleti szerződés mobiltelefon bázisállomás telepítésére (Magyar Telekom Nyrt.)

Bíró Attila TFB elnök ismerteti a bizottság bázisállomás telepítéséhez ingatlan bérbeadására 
irányuló, 52/2008. (III. 13.) számú, melléklet szerinti határozati javaslatát.

Tóth Dezső polgármester – kérdés, hozzászólás nem lévén – szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
113/2008 (III. 26.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Magyar  Telekom  Nyrt.  (1013  Budapest, 
Krisztina krt.  55.  szám alatti  székhelyű) Enying 1475 hrsz-ú, 
önkormányzati  tulajdonban  lévő  ingatlanon  történő 
mobiltelefon  bázisállomás  telepítésére  irányuló  bérleti 
szerződés-tervezetét elfogadja.  A bérlemény bérleti  díja 2008. 
évben 500.000,- Ft/év. Felhatalmazza a polgármestert a bérleti 
szerződés aláírására.

Határidő: 2008. április 30.

Felelős: Tóth Dezső 
polgármester

5.16 Felverődő esővíz okozta épületkárok megelőzése

Bíró Attila TFB elnök ismerteti a bizottság tujavásárlásra irányuló, 532008. (III. 13.) számú, 
melléklet szerinti határozati javaslatát.

Buza Lajos képviselő szerint ennyi erővel minden enyingi lakos fordulhatna ilyen kéréssel 
az önkormányzat felé.

Gebula  Béla Ákos  képviselő  véleménye  szerint  vagy  az  utakat  hozza  rendbe  az 
önkormányzat  vagy  négy  tuját  vásárol.  Ez  utóbbi  módon  a  legegyszerűbb  megoldani  a 
problémát.

Tóth Dezső polgármester – egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén – szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot, kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal,  1 ellenszavazattal,  2 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:
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Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
114/2008 (III. 26.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy felkéri Enying Város Szolgáltató Intézményét, 
hogy Szabó Aranka Enying,  Rákóczi  u.  44.  szám alatti  lakos 
részére  4  darab  tuját  biztosítson,  a  felverődő  esővíz  által 
okozott épületkárok megelőzése érdekében.

Határidő: azonnal

Felelős: Viplak Tibor 
EVSZI vezető

4.17 Felkérés városi lomtalanítás stratégiájának kidolgozására.

Bíró Attila TFB elnök ismerteti a bizottság felkérésre irányuló határozati javaslatát.

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

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
115/2008 (III. 26.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy felkéri Enying Város Szolgáltató Intézményét, 
hogy  a  városi  lomtalanítás  lebonyolításához  a  stratégiát 
dolgozza ki.

Határidő: azonnal

Felelős: Viplak Tibor 
EVSZI vezető

5.) Képviselői előterjesztés

Nyikos István képviselő elmondja,  hogy előterjesztése mindkettő bizottságot érinti,  ezért 
kérte,  hogy  most  kaphasson  szót.  A  közutak,  utcák  minőségi  állapota  előterjesztésének 
tárgya.  A  Szolg.  Int.  költségvetésében  1.900  eFt  szerepel  útjavításra,  közel  45  km 
útszakaszhoz ez azonban nagyon kevés. Kéri a testületet, hogy bízzák meg a Szolg. Int.-t az 
útfelújítás teljes anyagi vonzatának kimutatására, és Pü. Biz. valamint TFB elé terjesztésére, 
hogy a következő testületi ülésen a működési hitel vagy más forrás terhére biztosíthasson a 
testület több pénzt erre a célra, vagy legalább kijelölhesse a legkritikusabb utakat.

Gebula Béla Ákos képviselő bár egyetért az elhangzott javaslat szükségességével, idézi a 
jelen ülés anyagát képező TFB jegyzőkönyv részletét, a bizottság saját hatáskörben hozott 
48/2008. (III. 13.) számú határozatát, mely az utak burkolatának állapotáról szóló kimutatás 
készítésére  irányul.  Felhívja  a  figyelmet  az  imént  megszavazott  TEÚT,  TEKI  és  CÉDE 
pályázatokkal kapcsolatos döntésekre. Amíg a szennyvízcsatorna nem kerül kiépítésre, nem 
látja értelmét annak ellenére, hogy valóban égetőnek tartja a helyzetet.
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Buza  Lajos képviselő  felhívja  rá  a  figyelmet,  hogy kettő  hónapja  fogadta  el  a  testület  a 
költségvetést, amit érint az iménti javaslat. Véleménye szerint akkor kellett volna megtenni 
ezt  az  előterjesztést.  Ha  a  korábbi  TFB  ülésen  megtörtént  volna  az  előterjesztés,  most 
tárgyalni lehetett volna.

Nagy József Ödön képviselő felhívja rá a figyelmet, hogy nincs pénze az önkormányzatnak. 
Kéri,  hogy a jövőben próbálják meg úgy megcsinálni  az  utak foltozását,  hogy valamivel 
hosszabb időt bírjon ki.

Dr. Takács László aljegyző ismerteti, hogy 1 km épített út 100 millió Ft-ba kerül, tehát nem 
véletlen,  hogy  nem  foglalkozik  vele  az  önkormányzat.  A  szennyvízcsatorna  beruházás 
megvalósulása után kerülnek kiírásra pályázatok ilyen tárgyban, amire pályázhat majd az 
önkormányzat.

Nyikos István képviselő kéri, hogy legalább a kátyúkat mérje fel a Szolg. Int.

Dr. Takács László aljegyző elmondja, hogy minden évben elkészül ez a felmérés.

Az ülés rövid szünet után 16.50 órakor folytatódik, a testület létszáma 13 fő. 
Szörfi István jegyző megérkezik az ülésre.

6.  Pénzügyi Bizottság előterjesztései
6.1 Jelzés a költségvetés formai követelményeiről

Buza  Lajos Pü.  Biz.  elnök  ismerteti  a  bizottság  költségvetés  átláthatatlanságáról  szóló 
határozati javaslatát.

Tóth Dezső polgármester – kérdés, hozzászólás nem lévén – szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
116/2008 (III. 26.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  jelzi  a  Közép-dunántúli  Regionális 
Közigazgatási Hivatalnak, hogy a költségvetés az általuk kért 
formában nehezen áttekinthető.

6.2 Jogi tevékenységre előirányzat és forrás biztosítása

Buza Lajos Pü. Biz. elnök ismerteti a bizottság ügyvédi díj biztosítására vonatkozó határozati 
javaslatát, mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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Tóth Dezső polgármester – kérdés, hozzászólás nem lévén – szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
117/2008 (III. 26.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Székesfehérvári  Munkaügyi  Bíróságnál 
Enying Város Önkormányzata alperes ellen 2.M.143/2007/12. 
számon indított  peres ügyben az ellenbeadvány elkészítésére 
és  benyújtására  valamint  az  önkormányzat  teljes  körű  jogi 
képviseletére  első  fokon  264.000,-  Ft-ot  biztosít  a  működési 
hitel  terhére,  amely  az  ellenbeadvány  elkészítését  és  egy 
bírósági nap díját tartalmazza.

6.3 Venturi Kft. AM 061061 sz. számlája

Buza Lajos Pü. Biz. elnök ismerteti a bizottság vállalkozói díj sikeres pályázat esetén történő 
kifizetésére irányuló határozati javaslatát, mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Tóth Dezső polgármester  felhívja  rá  a figyelmet,  hogy a  2007.  október  8-án kelt,  eredeti 
szerződés  7.  számú  mellékletét  képező  szerződés  módosító  nyilatkozat  elfogadásával  a 
testület  által  jóváhagyásra  került  az  abban  fizetési  határidőként  megjelölt  március  20-i 
időpont.

Buza  Lajos Pü.  Biz.  elnök  tájékoztatásként  elmondja,  hogy a  testület  a  Venturi  kérésére 
módosította.  Az  eredeti  szerződés  szerint  a  díj  sikeres  pályázat  esetén  került  volna 
kifizetésre.  Szóbeli  megállapodás alapján Gál Zoltán azt  ígérte,  az eredeti  szerződés nem 
változik, csak az ÁFA-t fizesse ki az önkormányzat. Véleménye szerint a Kft. vagy megvárja, 
míg elnyerik a pályázatot, vagy a második ütem határidejét kell módosítani.  Most fizetni 
nem volna célszerű, mert a pályázatban nem tudja majd érvényesíteni az önkormányzat.

Szörfi István jegyző elmondja, hogy érvényes szerződés van, ha az önkormányzat nem fizet, 
jogi következményei lesznek, ami az önkormányzatnak nem lesz kellemes.

Buza  Lajos Pü.  Biz.  elnök  véleménye  szerint  ha  Gál  Úr  úriember,  tartja  a  szavát,  és 
módosításra kerül a dátum, vagy marad a pozitív elbírálás eseténi fizetés.

Nagy József Ödön képviselő, bár nem kíván belefolyni felhívja rá a figyelmet, hogy március 
20. óta késedelmi kamatot számolnak fel, és az önkormányzatot fizetési kötelezettség terheli.

Venczel  Zita képviselő  véleménye  szerint  kezdeményezni  kell  a  szerződésmódosítást. 
Amennyiben az önkormányzat nem fizet,  a bíróság döntését követően azonnali  beszedési 
megbízással leemelik az összeget az önkormányzat számlájáról.
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Nagy  József  Ödön képviselő  elmondja,  hogy  a  bizottság  ülésén  Gál  Úrral  való 
kapcsolatfelvételről is szó volt. Javasolta felvetni a két részletben történő fizetés lehetőségét. 
Véleménye szerint már ez is elegendő lenne.

Dr. Miljánovits György képviselő felhívja rá a figyelmet, hogy a munka elkészült, amiért 
fizetni kell, így nem érti a vitát.

Buza Lajos Pü. Biz. elnök szerint tavaly nem kellett volna változtatni a szerződésen, akkor 
jóhiszemű döntést hozott a testület az ÁFA fizetés miatt. Az akkori tervek szerint januárban 
már döntés lett volna a pályázatról, ezért került megállapításra a március 20-i határidő. Nem 
a testület hibájából adódik, hogy nem született döntés. Az eredeti szerződés szerint sikeres 
pályázat  esetén  fizet  az  önkormányzat,  az  ÁFA-t  kifizette,  a  tőkerészt  a  pályázat  után, 
március  20-án.  Nem  tudja,  ki  tolja  a  Venturi  szekerét,  de  ebből  rosszul  jöhet  ki  az 
önkormányzat, ha fizet. Azt a későbbiekben számon kérni nem lehet a Venturin. Azt kellene 
elérni, hogy a Venturi a mi érdekeinkkel összhangban cselekedjen.

Nagy  József  Ödön képviselő  javasolja  zárt  ülésen  folytatni  a  vitát,  ha  ilyen  irányban 
folytatódik  a  vita.  Ismételten  felhívja  rá  a  figyelmet,  hogy  olyan  tevékenységek 
leszámlázására került sor, amit a vállalkozó elvégzett. Kérdezi, hogy amennyiben nem nyer 
az  önkormányzat  a  pályázaton,  Elnök  Úr  megítélése  szerint  nem  kell  fizetni  az 
önkormányzatnak.

Buza  Lajos Pü.  Biz.  elnök  elmondja,  hogy az  eredeti  szerződés  szerint  nem kell  fizetni. 
Elmondja, hogy annak idején nem a Pü. Biz. tárgyalt a Venturival, hanem Polgármester Úr és 
Nagy József Ödön. Bíró Attilával ő maga is ott volt a megegyezéskor.

Dr.  Lelkes  Ákos alpolgármester  azt  várta,  hogy  a  bizottság  olyan  bizottsági  szintű 
határozatot hoz, ami alapján a polgármester tárgyalhat a Kft-vel. De ez nem jelenti azt, hogy 
a fizetési kötelezettséget meg lehet kérdőjelezni.

Dr. Miljánovits György képviselő elmondja, hogy akkor is fizetni kell, ha a pályázat nem 
nyer. A peres eljárás elvesztése nem önkormányzati érdek.

Gebula  Béla  Ákos képviselő  szerint  az  eredeti  szerződés  sem  sikerdíjas  volt.  A  fizetési 
kötelezettség  fennáll,  a  kamat  felszámolásra  kerül.  Az  önkormányzat  kezdeményezhet 
szerződésmódosítást.

Závodni  Lászlóné pü.  vezető  elmondja,  hogy  tekintettel  arra,  hogy  fejlesztési  bevételek 
egyelőre nem állnak rendelkezésre, eredetileg a számla működési hitelből történő kifizetését 
kezdeményezte  a  bizottságnál  azzal,  hogy  az  összeg  a  fejlesztési  bevételek  beérkezését 
követően azonnal visszapótlásra kerül.

Buza Lajos Pü. Biz. elnök nem mondta, hogy sikerdíjas volt a szerződés, azt mondta, hogy 
sikeres pályázatot követően volt esedékes a fizetés. Hajlandó leülni tárgyalni Gál Úrral, csak 
tartsa a szavát.

Dr.  Miljánovits  György képviselő  javasolja  tényként  elfogadni,  a  munka  elvégzését,  a 
fizetési  kötelezettséget,  és  a  vállalkozó korábbi  ígéretét,  de nem javasolja  elmérgesíteni  a 
kapcsolatot a vállalkozóval.
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Tóth Dezső polgármester  elmondja,  hogy senki  nem tolja  senkinek a  szekerét,  és  a  Kft. 
Komoly munkát végez.

Nagy József Ödön képviselő nem javasolja a továbbiakban ezt a szófordulatot használni. 
Felhívja  rá  a  figyelmet,  hogy  a  sikeres  pályázat  nem  a  vállalkozón  és  nem  az 
önkormányzaton múlik.

Buza  Lajos Pü.  Biz.  elnök  véleménye  szerint  a  Venturi  Kft-nek,  mint  továbbiakban  is 
megbízott  bonyolítónak  elemi  érdeke  volna,  hogy  olyan  lobbi  tevékenységet  folytasson, 
hogy  a  pályázat  sikeres  legyen.  Ha  nem  nyerünk,  szerencsés  volna  a  Venturi  Kft-vel 
megszüntetni  a  kapcsolatot.  Sajnos  olyan  szerződés  lett  elfogadtatva  ,  amivel  a  testület 
felruházta  a  Venturit  olyan  jogkörökkel,  amelyekkel  meggyőződése  szerint  nem  kellett 
volna.

Dr. Lelkes Ákos alpolgármester szerint, ha az önkormányzat élne is ezzel a lehetőséggel, 
annak alapja is csak az elszámolás lehetne.

Dr.  Óvári  László képviselő  javasolja,  hogy  a  polgármester  kezdjen  tárgyalást  a  későbbi 
fizetésről.

Tóth Dezső polgármester – egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén – szavazásra bocsátja a pü. 
vezető módosító javaslatát, kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület  8  igen szavazattal,  2  ellenszavazattal,  3  tartózkodással  az  alábbi  határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
118/2008 (III. 26.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Venturi  Mérnöki  Vállalkozási  Kft.  AM 
061061 számú számlájának forrásaként a működési hitelt jelöli 
meg azzal, hogy a fejlesztési bevételek beérkezését követően az 
összeg azonnal visszapótlásra kerül.

6.4 ÖNHIKI I. ütemének igénylése

Buza Lajos Pü.  Biz.  elnök ismerteti  a  bizottság ÖNHIKI igénylésre vonatkozó határozati 
javaslatát, mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Tóth Dezső polgármester – kérdés, hozzászólás nem lévén – szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 13 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

29



Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 119/2008 (III. 26.) számú 
határozata:

az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok 
2008. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

 
A) Enying  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  Magyar  Köztársaság  2008.  évi 

költségvetéséről  szóló 2007.  évi  CLXIX. törvény 17.  § (1) bekezdése és  6.  számú 
melléklet 1. pontja (továbbiakban: 6. számú melléklet) alapján támogatási igényt nyújt 
be  az  önhibájukon  kívül  hátrányos  helyzetben  lévő  települési  önkormányzatok 
támogatására.
 

B) Enying  Város  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  önhibájukon  kívül  hátrányos 
helyzetben  lévő  települési  önkormányzatok  támogatásának  igényléséhez  a  fenti 
törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:
 

 I. a) Az önkormányzat lakosságszáma 2007. január 1-jén 1 000 fő, vagy a feletti.
 
 II. a) Az  önkormányzat  a  polgármesteri  hivatalon  (körjegyzőségen)  túl 

intézmény(eke)t tart fenn.

 III. 1) Az önkormányzat lakosságszáma 2007. január 1-jén 1 500 fő feletti.

 IV.  Az önkormányzat
  1. a 2007/2008. nevelési-, illetve tanévben
   1.2. nem vesz részt többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában, 

és 
   az általa fenntartott nevelési, oktatási intézmények, ha tagintézménnyel nem 

rendelkeznek, valamint a tagintézménnyel rendelkező intézmények esetén az 
„anya”  intézmény  intézményenkénti,  évfolyam-csoportonkénti  kapacitás-
kihasználtsága  a  közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX.  törvény  3.  számú 
melléklete  I.  Létszámhatárok  cím  alatti  csoport,  illetve  osztály 
átlaglétszámának

   a) az óvodai csoport(ok)ban az első óvodai nevelési évben, illetve az 
alapfokú  oktatási  intézmények  1.  és  5.  évfolyamai  együttesen  (hat 
évfolyamos gimnáziumi oktatás esetén a 7. évfolyamon) a 75 %-át,

   aa) eléri.

   b) és az óvodai csoport(ok)ban a 2-3. óvodai nevelési években, illetve 
az  alapfokú  oktatási  intézmények  2-4.  és  6-8.  évfolyamai  (hat 
évfolyamos gimnáziumi oktatás esetén a 8. évfolyamon) együttesen

   bb) – ha a település 3 000 fő feletti lakosságszámú - legalább 
a 70 %-át 

   bba) eléri.

    
 

 
2. a 2008/2009. nevelési-, illetve tanévben 

   2.2.  nem  vesz  részt  a  többcélú  kistérségi  társulás  közoktatási 
feladatellátásában, és

   az általa fenntartott nevelési, oktatási intézmények, ha tagintézménnyel nem 
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rendelkeznek, valamint a tagintézménnyel rendelkező intézmények esetén az 
„anya”  intézmény  intézményenkénti,  évfolyam-csoportonkénti  kapacitás-
kihasználtsága  a  közoktatásról  szóló  1993.  évi  LXXIX.  törvény  3.  számú 
melléklete  I.  Létszámhatárok  cím  alatti  csoport,  illetve  osztály 
átlaglétszámának

   a) az óvodai csoport(ok)ban az első óvodai nevelési évben, illetve az 
alapfokú oktatási intézmények 1-2. és 5-6. évfolyamai együttesen (hat 
évfolyamos gimnáziumi oktatás esetén a 7-8. évfolyamon) a 75 %-át,

   aa) eléri,
   b) és az óvodai csoport(ok)ban a 3. óvodai nevelési évben, illetve az 

alapfokú oktatási intézmények 3-4. és 7-8. évfolyamai együttesen 
   bb) – ha a település 3 000 fő feletti lakosságszámú - legalább 

a 70 %-át 
   bba) eléri.
   
 V. Az önkormányzat magánszemélyek kommunálisadója és helyi iparűzési adó helyi 

adók  bevezetéséről  döntött,  és  költségvetésében  ilyen  bevételt  tervez  és  a 
gazdálkodás során realizál.

    
 VI. a) Az önkormányzat a 2007. évi zárszámadására vonatkozóan az Ötv. 92/A. §-

a alapján könyvvizsgálatra kötelezett.

6.5 Védőnő alkalmazása

Buza  Lajos Pü.  Biz.  elnök  ismerteti  a  bizottság  védőnő  április  15.  napjától  történő 
alkalmazására vonatkozó határozati javaslatát, mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Tóth Dezső polgármester – kérdés, hozzászólás nem lévén – szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 13 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
120/2008 (III. 26.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy 53/2008. (II. 27.) számú határozatát módosítja 
azzal,  hogy  Csengeri  Gyulánét  2008.  április  15.  napjától 
alkalmazza közalkalmazottként.

6.6 Támogatás a Balatonbozsokért Alapítvány részére

Buza  Lajos Pü.  Biz.  elnök  ismerteti  a  bizottság  alapítvány  támogatására  vonatkozó 
határozati javaslatát, mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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Tóth Dezső polgármester – kérdés, hozzászólás nem lévén – szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
121/2008 (III. 26.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a Balatonbozsokért Alapítvány részére 200 eFt 
támogatást  nyújt  a  társadalmi  szervezetek  támogatása  keret 
terhére.

6.7 Támogatás a Boróka Alapítvány résére

Buza  Lajos Pü.  Biz.  elnök  ismerteti  a  bizottság  alapítvány  támogatására  vonatkozó 
határozati javaslatát, mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Tóth Dezső polgármester – kérdés, hozzászólás nem lévén – szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
122/2008 (III. 26.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Boróka  Alapítvány  részére  100  eFt 
támogatást  nyújt  a  társadalmi  szervezetek  támogatása  keret 
terhére.

Buza  Lajos Pü.  Biz.  elnök  tájékoztatásként  elmondja,  hogy   a  bizottság  saját  keretéből 
támogatást kapott a Városi Polgárőrség és a Fejér Megyei Mozgássérült Egyesület Enyingi 
Csoportja is.

6.8 Országos Mentőszolgálat támogatási kérelme

Mentőállomás berendezése
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Buza Lajos Pü. Biz. elnök ismerteti a bizottság mentőállomás berendezéséhez lakosságszám-
arányos  támogatás  nyújtására  vonatkozó  határozati  javaslatát,  mely  jelen  jegyzőkönyv 
mellékletét képezi.

Dr. Takács László aljegyző felhívja rá a figyelmet, hogy itt kellene megvitatni az Eü. Biz. 
határozati javaslatát, és a két bizottság előterjesztéseiből alkotni egy  határozatot.

Szörfi István jegyző javasolja levenni a napirendről ezt az előterjesztést.  A mentőállomás 
még nem készült  el,  és  a  támogatás  formája sem kidolgozott  még.  Ha az  önkormányzat 
vásárol  berendezést,  az  önkormányzati  tulajdont  hogyan  kerül  átadásra?  Ha  pénzbeni 
támogatást nyújt a testület, az az ÖNHIKI mértékét csökkenti. Polgármester Úr tájékoztatása 
szerint  a  kistérség  polgármesterei  átnézik,  hogy mit  tudnak  felajánlani  a  berendezéshez. 
Javasolja megvárni amíg megérkeznek a felajánlások, addig pedig lenne idő utánanézni a 
jogi lehetőségeknek. Véleménye szerint egy  hónap múlva sincs elkésve a testület. 

Tóth Dezső polgármester javasolja a következő testületi ülésig azzal a jelzéssel élni, hogy a 
testület  pozitívan  áll  hozzá  a  kéréshez,  támogatni  kívánja  azt.  Egyetért  a  lakosságszám-
arányos támogatással.

Dr.  Lelkes  Ákos alpolgármester  egyetért,  valóban  nem  kell  összegszerűen  eldönteni  a 
támogatás  mértékét,  elegendő  az  elvi  támogatás  szándékáról  nyilatkozni.  A  tényleges 
összegről pedig a következő ülésen dönthet a testület kistérségi szinten.

Tóth Dezső polgármester – egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén – szavazásra bocsátja az 
elvi  támogatás  kinyilatkozását,  kéri,  hogy  aki  a  javaslattal  egyetért,  kézfeltartással 
szavazzon.

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
123/2008 (III. 26.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  az  Országos  Mentőszolgálat  enyingi 
mentőállomásának  berendezését  elviekben  támogatja,  a 
tényleges támogatásról a kistérségi hozzájárulások ismeretében 
a soron következő testületi ülésen dönt.

Esetkocsi személyzetének férőhely biztosítása

Buza  Lajos Pü.  Biz.  elnök  ismerteti  a  bizottság  későbbiekben  kidolgozásra  kerülő 
támogatásra vonatkozó határozati javaslatát, mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Dr. Lelkes Ákos alpolgármester ismerteti, hogy 5 ember szükséges az esetkocsi folyamatos 
műkködtetéséhez.  Az  önkormányzat  2  fő  elhelyezéséhez  nyújtana  segítséget  valamilyen 
formában. Ha ezt az önkormányzat  nem biztosítja,  az esetkocsi valószínűleg Sárbogárdra 
kerül. Felhívja rá a figyelmet, hogy az esetkocsi 5 percen belüli ellátást tesz lehetővé.
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Tóth Dezső polgármester – egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén – szavazásra bocsátja a 
határozati javaslatot, kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
124/2008 (III. 26.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  az  enyingi  mentőállomás  részére  esetkocsi 
telepítéséhez  Esetkocsi  telepítése  esetén  2  fő  mentőtiszt 
elhelyezéséhez  a  későbbiekben  meghatározott  módon 
támogatást biztosít. 

6.9 Munkavédelmi feladatok ellátása

Buza Lajos Pü. Biz. elnök ismerteti a bizottság havi átalánydíj emelését elutasító határozati 
javaslatát, mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Tóth Dezső polgármester – kérdés, hozzászólás nem lévén – szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
125/2008 (III. 26.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  Oláh  Imre  vállalkozó  2004.  december  16. 
napján  kelt,  munkavédelmi,  tűzvédelmi  feladatok  ellátására 
vonatkozó megbízási szerződéshez kapcsolódó havi átalány díj 
emelésére vonatkozó kérelmét elutasítja, a 60 eFt havi átalány 
díjat nem biztosítja.

6.10 Biztosítási ajánlatok

Buza  Lajos Pü.  Biz.  elnök  ismerteti,  hogy  a  bizottság  a  beérkezett  ajánlatok  közül  a 
Groupamat,  és  az  UNIQA-t  találta  jónak,  de  érdemben dönteni,  előterjesztést  tenni  nem 
tudott. 
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Gebula  Béla  Ákos képviselő  elmondja,  hogy  az  önkormányzat  jelenlegi  biztosítási 
szerződése tartamzáradékkal van ellátva, ha ezen időtartamon belül kerül felmondásra, a 
biztosító visszakéri az addig nyújtott kedvezményt.

Szörfi  István jegyző  elmondja,  hogy  volt  egy  testületi  döntés,  hogy a  Polg.  Hiv.  kérjen 
ajánlatot a biztosítóktól március 15-ig, ez a döntés került végrehajtásra.

Gebula  Béla  Ákos képviselő  ismerteti,  hogy  időközben  történt  egy  munkáltatói 
felelősségbiztosítás körébe tartozó esemény, ami a meglévő szerződés módosítását igényelte.

Nagy József Ödön képviselő felhívja rá a figyelmet, hogy a felelősségbiztosítás kérdésében 
már  született  testületi  döntés.  Megköszöni  a  határozat  végrehajtását,  és  javasolja  a 
Groupama  biztosítónál  maradni.  Véleménye  szerint  a  következő  ajánlat  100  eFt-tal 
kedvezőbb díjtétele miatt nem érdemes változtatni.

Závodni Lászlóné pü.  vezető elmondja,  hogy három éves tartamengedményt tartalmaz a 
szerződés, mellyel 10%-kal csökkent a díj. Ha a testület változtatni akar, célszerű 2009. április 
előtt  meghozni  a  döntést,  hogy  minél  kisebb  összegű  kedvezményt  kelljen  visszafizetni. 
Ismerteti, hogy a felelősségbiztosítás módosítása megtörtént. Felhívja rá a figyelmet, hogy a 
biztosító az ajánlatkérés eredményeként alacsonyabb díjtételt ajánlott meg, aláment a vállalt 
árnak.

Gebula  Béla  Ákos képviselő  elmondja,  hogy 30  nappal  az  évforduló  előtt  jelezni  kell  a 
felmondást, különben a biztosító beperelheti az önkormányzatot, és meg is nyerné a pert. 
Tekintettel arra, hogy rossz kárrendezési tapasztalatok is voltak korábban, véleménye szerint 
maradni kell a jelenleginél.

Dr. Takács László aljegyző felhívja rá a figyelmet, hogy a pü. vezető kérdése arra irányult, 
hogy maradjon-e az önkormányzat a meglévő szerződésnél, vagy fogadja el a kedvezőbb 
ajánlatát a biztosítónak.

Gebula  Béla  Ákos képviselő  elmondja,  hogy  a  szerződés  módosítására  bármikor  sor 
kerülhet, ha jobbak a kondíciók.

Buza Lajos Pü. Biz. elnök a sok dicséret ellenére felhívja rá a figyelmet, hogy a tornaterem 
bejárati ajtó esetében a biztosító nem teljesítette a fizetést.

Závodni  Lászlóné pü.  vezető  elmondja,  hogy  jelenleg  is  folyamatban  van  az  érvényes 
szerződés módosítása, mert a felújított utat biztosítani kell, illetve a megvásárolt eszközöket 
szintén. Elmondja, hogy a szerződéskötés egy  új biztosítóval kb. három hónapos munkát 
igényel.

Gebula Béla Ákos képviselő javasolja lezárni a vitát.

Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja az ügyrendi javaslatot.

A Képviselő-testület 13 igen, egyhangú szavazattal a vitát lezárta.

Tóth  Dezső polgármester  szavazásra  bocsátja  a  Groupama  Biztosító  Zrt.  Kedvezőbb 
ajánlatának elfogadását, kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
126/2008 (III. 26.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a Groupama Biztosító Zrt. biztosítási ajánlatát 
elfogadja. A biztosítási szerződés módosítására felhatalmazza a 
polgármestert.

6.11 Intézményi költségcsökkentésre irányuló testületi határozat végrehajtása

2009. évi költségcsökkentési javaslat kidolgozása

Buza Lajos Pü.  Biz.  elnök ismerteti,  hogy a bizottság nem talált  olyan módozatot,  amely 
10-30%-kos  költségcsökkenést  eredményezett  volna.  Ismerteti  a  bizottság  2009.  évi 
költségcsökkentési  javaslat  kidolgozására  irányuló  határozati  javaslatát,  mely  jelen 
jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Gebula Béla Ákos képviselő felhívja rá a figyelmet, hogy a testület döntése szerint 2008. 
március  31-ig  kell  megcsinálni.  Nem  azt  kérték  a  bizottságtól,  hogy  dolgozgassa  ki  a 
költségcsökkentést,  hanem,  hogy  csinálja  meg.  Ha  most  nem  tette  meg  a  bizottság, 
szeptemberig sem fogja. Egy hónap alatt nem történt lépés, csak egyeztetés. A Képviselő-
testület döntött, a bizottság pedig nem hajtotta végre a határozatot.

Buza Lajos Pü. Biz. elnök meggyőződése, hogy a határozati javaslat nem megfelelő szakmai 
indokok alapján készült. Meg lehet tenni, hogy pl. a Szolg Int. működési kiadásait 30%-kal 
csökkenti, csak tudomásul kell venni szociális segélyt, közétkeztetésre támogatást adni nem 
fogunk. A Bölcsődénél, Óvodánál meg lehet szüntetni csoportokat, csak 2010-ben újra vissza 
kell állítani a korábbi csoportszámot. A Képviselő-testületnek kell megfelelő döntést hoznia, 
a  megfelelő  szakmai,  politikai  döntést  azonban szakmailag  elő  kell  készíteni.  Ezt  akarta 
elvállalni a Pü. Biz., de OKS átvállalhatja, ha kívánja.

Dr. Óvári László képviselő véleménye szerint elhamarkodott és megfontolatlan döntés volt a 
költségcsökkentésre irányuló határozat meghozatala. Ha pl. a Bölcsőde 6 fős létszámát 2-vel 
csökkenti a testület, nem tudja tovább ellátni feladatát. Ellentmondásosnak tartja 30 millió Ft-
os  műfüves  pálya  kialakítását,  860  eFt-os  radarellenőrző  berendezés  beszerzését,  és 
ugyanakkor a 10-30%-os csökkentést. Ha mindent be akar zárni a testület, akkor előbb magát 
oszlassa fel.

Tóth Dezső polgármester elmondja, hogy Gebula Béla Ákos képviselő számadatokat várt a 
bizottságtól, hogy melyik intézménynél hol lehet csökkenteni a kiadásokból.

Gebula Béla Ákos képviselő elismeri,  hogy szép kampánybeszédeket  hallott,  de a dolog 
lényege, hogy a testület hozta a döntést. Az előterjesztés előtt Buza Lajossal egyeztetett, és ő 
jónak találta az ötletet. De addig volt ezzel egyetértés, amíg meg nem kellett valósítani. Az 
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előterjesztésének célja az volt, hogy ne csak egy intézménynél változtasson a testület, hanem 
mindegyikre terjedjen ki.  Döntés született  az iskolaösszevonásról,  de a kérdést globálisan 
kell  kezelni.  Ha  az  önkormányzat  nem  tesz  lépéseket,  a  csődbiztos  majd  bezáratja  a 
bölcsődét, a gimnáziumot, és akkor már késő lesz.

Dr. Miljánovits György képviselő felhívja rá a figyelmet, hogy az önkormányzat azért van 
ilyen  helyzetben,  mert  alulfinanszírozott  a  költségvetés.  Véleménye  szerint  amíg  a 
költségvetésben  nem  kötelező  feladatok  vannak,  nincs  miről  beszélni.  Pl.:  a  Tourinform 
megszüntetése ellenére idén továbbra is  8.777 eFt  kiadást  eredményez a költségvetésben. 
Kevés a saját bevétel. Hosszan vitázott a testület, hogy támogatja-e a mentőállomást vagy 
sem.  Soha  nem  volt  fontos  az  egészség,  annak  védelme,  a  betegségek  megelőzése,  a 
problémák megoldása, míg rá nem szorultak. A kistérség alapvető érdeke, hogy a sürgősségi 
ellátás minél közelebb kerüljön. Ismerteti, hogy a szív- és érrendszeri betegségben szenvedő 
betegek 50%-ánál elveszítik a beteget a szállítási idő miatt. A nem kötelező feladatokat át kell 
nézni,  és  azokat  meg kell  nyirbálni.  Szóba került  a  Bölcsőde 6  millió  Ft-os  kiadása,  ami 
önmagában nem nagy tétel, de sok 6 millió Ft már jelentős.

Buza Lajos Pü. Biz. elnök ismerteti, hogy tegnap délután 1 órakor volt Pénzügyi Bizottsági 
ülés. Sajnálja, hogy az ötletgazdák nem vettek részt a tegnapi Pénzügyi Bizottsági ülésen, 
elmondhatták volna, hogy ők mit várnak el. Mind a kettő ötletgazdát szívesen látta volna. 
Véleménye  szerint  akkor  is  kellett  volna  aggódni,  amikor  a  választásra  –  amire 
meggyőződése,  hogy  teljesen  fölöslegesen  működési  hitelt  600  eFt-ot  pluszba  vett  fel  az 
önkormányzat. Véleménye szerint meg kell oldani egy hivatalnak az állam által arra adott 
pénzből  a  választás  lebonyolítását.  Ha  nem  tudja  megoldani,  alkalmatlan  a  feladata 
ellátására. Meggyőződése, hogy meg tudta volna oldani. Felhívja rá a figyelmet, hogy a mai 
ülésen is  hány millió  forintról  döntött  a  Képviselő—testület  a  működési  hitel  terhére.  A 
Pénzügyi  Bizottság  nem  foglalt  az  ügyben  állást,  hogy  a  pénzügyi  egyensúly  romoljon. 
Nagyon  szerette  volna,  de  nem  kívánja  ezek  után  a  testület  elé  terjeszteni  a  Pénzügyi 
Bizottságnak olyan döntéseit, amik pontosan a racionalizálást szolgálnák. Példaként említi a 
kis  ÁMK  létrehozását  a  Bölcsőde,  a  Vas  Gereben  Óvoda  és  a  Művelődés  Ház 
vonatkozásában; milyen tevékenységet kellene abbahagyni a Szolg. Int.-nél; hogyan kellene a 
vezetőhelyettesi pótlékokat megszüntetni, ami jelentős összeg.

Gebula Béla Ákos képviselő szerint  valóban van néhány előterjesztés,  ami megfelelőnek 
tűnik.  De  március  31-ig  globálisan,  egységesen  ki  kellett  volna  dolgozni,  nem  csak  3-4 
javaslattal  előállni,  ami  elfogadható  és  jó,  a  többi  pedig  ejtené  a  dolgokat.  Az  iménti 
hozzászólások elviszik a vitát, elemi érdek a választás lebonyolítása. Kihangsúlyozza, hogy 
soha  nem  volt  célja  egyik  határozati  javaslatnak  sem  az  intézmények  bezárása.  Az 
előterjesztés célja  az volt,  hogy a legkevesebb érdeksérelemmel történjen a racionalizálás. 
Vannak dolgok,  amiket  város  lévén presztízsből  is  fent  kell  tartani.  A szerkezet  globális 
áttekintése volt a feladat. Ezekkel a javaslatokkal nem lesz kint az önkormányzat a vízből. A 
kis ÁMK létrehozásán 5 hónapig polemizált a testület. Az OKS az egyetlen bizottság, amely 
már  1  éve  foglalkozik  ezzel  a  kérdéssel,  hogy  a  költségvetési  helyzet  ne  romoljon,  és 
intézményeket ne kelljen bezárni. 

Buza Lajos Pü. Biz. elnök a többi bizottság nevében nem nyilatkozik, de úgy gondolja, hogy 
a Pü. Biz. legalább olyan felelősségteljesen dolgozott, mint az OKS. Lehet, hogy kicsit többet 
is, de az öntömjénezést nem szereti.

Dr.  Óvári  László képviselő szintén örült  volna,  ha a bizottság ülésén részt  vesz az OKS 
elnöke, és tanácsaival segített volna. Annál is inkább, mert az Óvoda és a Műv. Ház oktatási 
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intézmény, és a Pü. Biz. tagjaként nem ért hozzá, hogyan lehetne itt racionalizálni. Egyetért 
azzal a megállapítással, hogy kevés pénzt kap az önkormányzat. Vannak kötelező feladatok, 
amiket akkor is el kell látni, ha az állam nem ad hozzá elég pénzt. Ha nincs pénzünk, akkor a 
nem kötelező feladatokat  kell  felszámolni.  (Jegyzői  utasításra  a  következő  részlet  szó  szerint  kerül  
jegyzőkönyvezésre) „Hiába hivatkozunk itt arra, hogy a Tourinform még az idén is belekerült 8 
millióba.  Ugye  8  millióba  csak  azért  kerülhetett  bele,  mert  a  Tourinform  vezetőnek  a 
rendkívüli  felmondása  miatt  asszem  11  hónappal  lépett  le,  holott  egy  fegyelmivel  is 
leléphetett  volna.  Nem  akarok  belemenni,  hogy  miért.  Ezekből  jönnek  össze  a  pénzek.” 
Véleménye szerint nem kellett volna döntést hozni a műfüves pálya megvalósításáról évi 2 
millió  Ft-os  lízingelésről;  az  óvoda  felújításáról,  ahol  az  önrész  13  millió  Ft,  és 
utófinanszírozás lévén még vagy 5-6 millió Ft a kamat. Ráadásul a három óvodaépületből 
csak az egyiket teszik rendbe. Ezeknek nem látja értelmét. Tudomásul kell venni, ha nincs 
pénz,  vagy  azt  kell  csinálni,  ami  kötelező  és  semmi  mást.  Visszatérve  a  mentőállomás 
kéréséhez nem azt ellenzi, hogy esetkocsi legyen, csak nem érti, hogy miért van szükség 40 
millió  Ft-os  beruházással  az  új  mentőállomás  kialakítására,  amikor  a  meglévő  állomás  2 
millió Ft-ból felújítható lenne és még a berendezésre is tellene, sőt még egy esetkocsira. Az 
állam  nem  ad  rá  pénzt,  de  kéri  az  önkormányzatot,  hogy  adjon.  Az  önkormányzatnak 
azonban nincs miből adni.

Tóth Dezső polgármester javasolja a vita lezárását.

Dr.  Miljánovits  György képviselő  véleménye  szerint  érdeksérelem  nélkül  nem  lehet 
végrehajtani a megszorító intézkedéseket. Az önkormányzat az idén 17 millió Ft-ot költ az új 
ESZI-re,  amit  meggyőződése  szerint  nem  így  kellene  működtetni.  Az  intézmény  idén 
biztosan nem lesz nullszaldós.

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

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal,  1 ellenszavazattal,  1 tartózkodással a vitát lezárta. Buza  
Lajos képviselő nem vett részt a szavazásban.

Buza Lajos Pü. Biz. elnök nem kívánja előterjeszteni a bizottság határozati javaslatait.

Szörfi István jegyző felhívja rá a figyelmet, hogy a bizottság döntéseket hozott, amiket az 
elnöknek – demokrácia lévén – ismertetni kell. Ha nem akarja ismertetni, nem kell bizottsági 
elnöknek lenni.

Buza Lajos Pü. Biz. elnök véleménye szerint semmi köze a Jegyző Úrnak ahhoz, hogy mit 
olvas fel és mit nem. Nem ő ül ott fent.

Dr.  Óvári  László képviselő  a  Pü.  Biz.  tagjaként  kéri  az  elnököt,  hogy  higgadjon  le  és 
ismertesse  a  bizottság  határozatait.  Amennyiben  továbbra  sem  teszi  ezt  meg,  felkéri 
Polgármester Urat, hogy ismertesse azokat.

Buza Lajos Pü. Biz. elnök továbbra sem kívánja ismertetni az előterjesztéseket.

2009. évi költségcsökkentés kidolgozása
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Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  a  Pü.  Biz.  2009.  évi  költségcsökkentés  kidolgozására 
irányuló  határozati  javaslatát,  és  egyben  szavazásra  is  bocsátja  azt.  Kéri,  hogy  aki  a 
határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület  4  igen szavazattal,  2  ellenszavazattal,  6  tartózkodással  az  alábbi  határozatot  
hozta. Buza Lajos képviselő nem vett részt a szavazásban.

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
127/2008 (III. 26.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a Szirombontogató Óvoda, Városi Bölcsőde és 
Vas  Gereben  Művelődési  Ház  és  Könyvtár  vonatkozásában 
2009.  évi  költségcsökkentési  javaslat  2008.  szeptember  1. 
napjáig történő kidolgozását nem támogatja.

„kis” ÁMK költségcsökkentése

Tóth Dezső polgármester  ismerteti,  és  egyben szavazásra bocsátja  a  Pü.  Biz.  „kis” ÁMK 
költségcsökkentésére irányuló határozati  javaslatát.  Kéri,  hogy aki  a  határozati  javaslattal 
egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület  4  igen szavazattal,  4  ellenszavazattal,  4  tartózkodással  az  alábbi  határozatot  
hozta. Buza Lajos képviselő nem vett részt a szavazásban.

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
128/2008 (III. 26.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a Szirombontogató Óvoda, Városi Bölcsőde és 
Vas  Gereben  Művelődési  Ház  és  Könyvtár  részvételével 
alakuló  „kis”  ÁMK  költségcsökkentési  számításainak 
elkészítésére irányuló felkérést nem támogatja.

ESZI kistérségnek történő átadása

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti,  és  egyben  szavazásra  bocsátja  a  Pü.  Biz.  ESZI 
kistérségnek  való  átadásának  feltételeire  irányuló  határozati  javaslatát.  Kéri,  hogy  aki  a 
határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület  5  igen szavazattal,  3  ellenszavazattal,  4  tartózkodással  az  alábbi  határozatot  
hozta. Buza Lajos képviselő nem vett részt a szavazásban.

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
129/2008 (III. 26.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  az  Egyesített  Szociális  Intézmény  kistérség 
részére történő átadása feltételrendszerének 2008. szeptember 
1. napjáig történő kidolgozására való felkérést nem támogatja.
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Városi busz megszűntetése

Tóth Dezső polgármester ismerteti,  és egyben szavazásra bocsátja  a  Pü.  Biz.  városi  busz 
üzemeltetésének megszüntetésére irányuló határozati javaslatát. Kéri, hogy aki a határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 1 igen szavazattal,  10 ellenszavazattal,  1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta. Buza Lajos képviselő nem vett részt a szavazásban.

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
130/2008 (III. 26.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy a városi busz üzemeltetésének 2009-től való 
megszüntetését nem támogatja.

Intézményvezető-helyettesi állások megszűntetése

Tóth Dezső polgármester ismerteti, és egyben szavazásra bocsátja a Pü. Biz. vezetőhelyettesi 
állások megszűntetésére irányuló határozati javaslatát. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal 
egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület  7  igen  szavazattal,  4  ellenszavazattal,  1  tartózkodással  az  alábbi  határozati  
javaslatot hozta. Buza Lajos képviselő nem vett részt a szavazásban.

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
131/2008 (III. 26.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  Enying  Város  Önkormányzatának 
intézményeinél azon vezetőhelyettesi állásokat, amelyeket nem 
törvény ír kötelezően elő, megszűnteti.

Határidő: 2008. július 1.

Felelős: Tóth Dezső
polgármester

Intézmények telefon költségeinek csökkentése

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti,  és  egyben  szavazásra  bocsátja  a  Pü.  Biz.  telefon 
költségcsökkentésre  irányuló  határozati  javaslatát.  Kéri,  hogy  aki  a  határozati  javaslattal 
egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület  9 igen szavazattal,  ellenszavazat nélkül,  3 tartózkodással  az alábbi határozati  
javaslatot hozta. Buza Lajos képviselő nem vett részt a szavazásban.

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
132/2008 (III. 26.) számú határozata:
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Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy Enying Város Önkormányzat intézményeinek 
dologi kiadásait az internetalapú telefon bevezetése miatti éves 
telefon  költségmegtakarítás  60%-ával  csökkenti,  melyet  a  III. 
negyedéves teljesítési adatok alapján kell kiszámítani.

Határidő: 2008.  III.  negyedéves  teljesítésről  szóló 
beszámoló tárgyalása

Felelős: Tóth Dezső
polgármester

Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár nyitva tartása

Tóth Dezső polgármester ismerteti, és egyben szavazásra bocsátja a Pü. Biz. Műv. Ház és 
Könyvtár nyitva tartási idejének racionalizálására irányuló határozati javaslatát. Kéri, hogy 
aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat, 3 tartózkodással az alábbi  határozati javaslatot  
hozta. Buza Lajos képviselő nem vett részt a szavazásban.

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
133/2008 (III. 26.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  felkéri  az  Oktatási,  Kulturális  és 
Sportbizottságot,  hogy  tegyen  javaslatot  a  Vas  Gereben 
Művelődési  Ház  és  Könyvtár  racionálisabb  nyitva  tartására 
vonatkozólag.

Határidő: 2008. szeptember 1.

Felelős: Oktatási, Kulturális és Sportbizottság

Gebula  Béla  Ákos képviselő  felhívja  rá  a  figyelmet,  hogy  a  Képviselő-testület  korábbi 
határozata  továbbra  is  hatályos  arról,  hogy  a  Pü.  Biz.  március  31-ig  dolgozza  ki  az 
intézmények költségcsökkentését.

7.) Oktatási, Kulturális és Sportbizottság előterjesztései
7.1 Vas Gereben Városi Könyvtár könyvtárhasználati szabályzatának elfogadása

Gebula Béla Ákos OKS elnök ismerteti a bizottság könyvtárhasználati szabályzatról szóló 
melléklet szerint határozati javaslatát.

Tóth Dezső polgármester – kérdés, hozzászólás nem lévén – szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:
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Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
134/2008 (III. 26.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Vas  Gereben  Városi  Könyvtár 
Könyvtárhasználati szabályzatát a melléklet szerinti formában 
és tartalommal elfogadja. 

Határidő: azonnal

Felelős: Rideg Lászlóné 
intézményvezető

7.2 McDonald’s Kihívás Napján való részvétel

Gebula  Béla  Ákos OKS elnök  ismerteti  a  bizottság  határozati  javaslatát,  mely  szerint  a 
bizottság a Kihívás Napjára való nevezést nem támogatja

Nyikos István képviselő kérdezi,  hogy anyagi ráfordítással jár-e a nevezés, mert ha nem, 
úgy  szégyelli  a  határozati  javaslatot.  Véleménye  szerint  támogatni  kellene  a  gyerekeket 
megmozgató rendezvényeket.

Gebula Béla Ákos OKS elnök elmondja, hogy a bizottsági ülésen elhangzott, és a képviselők 
is  megkapták az  ülés  anyagával,  hogy a  nevezésnek anyagi  vonzata  is  van,  nevezetesen 
nevezőnként 1.000,- Ft.

Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását, kéri, hogy aki 
a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület  7  igen szavazattal,  3  ellenszavazattal,  3  tartózkodással  az  alábbi  határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
135/2008 (III. 26.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy nem kíván nevezni a 2008. évi McDonald’s 
Kihívás Napja versenyre. 

18.22 órakor Nyikos István képviselő mérgesen távozott a tanácsteremből. A testület létszáma 12 fő.

7.3 Ollé Program

Gebula Béla Ákos OKS elnök ismerteti  a bizottság műfüves labdarúgópályák létesítésére 
irányuló melléklet szerinti határozati javaslatát.

Tóth Dezső polgármester – kérdés, hozzászólás nem lévén – szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
136/2008 (III. 26.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzat  Képviselő-testületének 
az  Országos  Labdarúgópálya  Létesítési  Program 
(OLLÉ)  keretében  műfüves  labdarúgópályák 
létesítésére,  megtervezésére  és  megvalósítására 
közbeszerzési eljárás kiírása és lebonyolítása tárgyában 
tartott üléséről  

A  képviselő-testület,  mint  ajánlatkérő  jelen 
határozatával  a nevében az OLLÉ-Progarmiroda által 
lebonyolított  “Műfüves  pályák  megvalósításához 
szükséges alépítményi munkák” tárgyú, KÉ-9644/2007 
számú,  „Műfüves  pályák  műfű  telepítési  munkálatai 
elvégzése“,  KÉ-9647/2007  számú,  “Műfüves  pályák 
megvalósításához  szükséges  világítási  rendszer 
kiépítése”,  KÉ-9650/2007 számú és  “Műfüves pályák 
megvalósításához  szükséges  kerítés  és  palánképítési 
munkák” tárgyú,  KÉ-9646/2007 számú közbeszerzési 
eljárások eredményét, a csatolt írásbeli összegzésekben 
foglalt tartalommal elfogadta.

1. A  képviselő-testület  az  OLLÉ-Programiroda  döntés-
előkészítő  anyagát  megtárgyalva  az  eljárás  folytatása 
tárgyában az alábbi döntéseket hozta:

2. A  képviselő-testület  felhatalmazza  az  OLLÉ-
Programiroda kht-t (székhelye:1112 Budapest, Kánai út 
314/24  ,  cégjegyzékszáma:  01-09-87751  Cg., 
képviseletében  eljár:  Jakab  Zoltán  ügyvezető),  hogy 
nevében a keret-megállapodás alapján a műfüves pálya 
kivitelezéséhez  szükséges  hirdetmény  közzététele 
nélküli  tárgyalásos  eljárást  lefolytassa,  az 
önkormányzat  által  választott  bíráló  bizottság 
bevonásával az eredményt kihirdesse. 

A képviselő-testület nevében a hirdetmény közzététel 
nélküli  eljárás  során  a  polgármester  jogosult 
nyilatkozattételre, kötelezettségvállalásra.

Az  igényelt  pálya/pályák  típusa:  futsal  –  grund  – 
iskolai – nagypálya /aláhúzandó/

A  megvalósítás  helyszíne:  Enying,  Petőfi  S.  u. 
sportpálya /kitöltendő/

A megvalósítás igényelt időpontja: 2008 I. negyedév – 
2008 II. negyedév – 2008 III. negyedév /aláhúzandó/ - 
más:  2008. szeptember 1.
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3. A  képviselő-testület  a  Magyar  Fejlesztési  Bank  Rt. 
előzetes  finanszírozási  feltételeit  elfogadja  és 
felhatalmazza  a  polgármestert  a  hitelszerződés 
aláírására.

4. A  képviselőtestület  az  OLLÉ-Programiroda  kht-val 
kötendő  együttműködési  megállapodást  elfogadja  és 
felhatalmazza  a  polgármestert  a  megállapodás 
aláírására.

Határidő: azonnal 

Felelős: Tóth Dezső 
polgármester

Gebula  Béla  Ákos OKS  elnök  tájékoztatásként  elmondja,  hogy  a  Tübingeni  Nyári 
Egyetemmel kapcsolatos felhívás megjelent a Városi TV-ben, valamint megküldésre került a 
Török  B.  Ált.  Isk.  és  a  Bocsor  I.  Gimnázium részére.  Kéri,  hogy az  érdeklődők keressék 
Némethné Szuntheimer Edinát  a  Polgármesteri  Hivatalban.  Tájékoztatja  az  érdeklődőket, 
hogy a részvétel anyagi vonzata kb. 200 eFt.

8.) Vegyes ügyek
8.1 Enyingi Református Egyházközség támogatási kérelme

Tóth Dezső polgármester ismerteti a Református Egyházközség levelét.

Dr. Takács László aljegyző javasolja, hogy a Pü. Biz. vitassa meg a támogatási kérelmet.

Buza  Lajos képviselő  felhívja  rá  a  figyelmet,  hogy  a  levél  a  testületnek  szól,  döntsön  a 
testület.

Tóth Dezső polgármester – egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén – szavazásra bocsátja a 
kérelem  bizottság elé utalását, kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
137/2008 (III. 26.) számú határozata:
Enying Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
úgy  határozott,  hogy  az  Enyingi  Református 
Egyházközség  támogatási  kérelmét  a  Pénzügyi 
Bizottságnak visszautalja megvitatásra.

Felkéri  a  Pénzügyi  Bizottságot,  hogy  határozati 
javaslatát  a  következő  testületi  ülésen  terjessze  a 
Képviselő-testület elé.

Határidő: áprilisi rendes testületi ülés

Felelős: Pénzügyi Bizottság
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Dr.  Óvári  László képviselő  elmondja,  hogy  korábban  az  OKS  is  rendelkezett  pénzügyi 
kerettel  rendezvények  támogatására,  véleménye  szerint  újból  el  kellene  különíteni  ilyen 
keretet.

8.2 Törvényességi  észrevétel  a  Pénzügyi Bizottság 31/2008.  (II.  27.)  sz.  határozatával 
kapcsolatban

Tóth Dezső polgármester elmondja, hogy a 8.2 napirendi pontban szereplő törvényességi 
észrevételt a képviselők tájékoztatásként kapták meg. Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén 
az ülést 18.30 órakor bezárja.

Enying, 2008. március 31.

  Tóth Dezső Dr. Takács László
polgármester        aljegyző

Dr. Lelkes Ákos Venczel Zita
      hitelesítő   hitelesítő
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