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01/565-12/2008.
JEGYZŐKÖNYV

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2008. május 28.

napján tartott nyílt  üléséről

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

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

Szörfi István jegyző,
Mihályfi Gábor megbízott aljegyző,
Závodni Lászlóné pénzügyi vezető, 

Tolnai Zsuzsanna Szirombontogató Óvoda vezetője
Királyné Csernánszki Ilona Városi Bölcsőde vezetője
Kiss Andrea ESZI vezető-helyettes
Szabó István Török B. Ált. Isk. vezető-helyettes
Rideg Lászlóné könyvtárvezető

Szemerei Szilvia jegyzőkönyvvezető

Jelezte távolmaradását: Bíró Attila, Buza Lajos képviselő

Nem jelezte távolmaradását: dr. Óvári László képviselő

Tóth  Dezső polgármester  köszönti  a  megjelent  képviselőket,  a  Városi  TV  nézőit. 
Megállapítja, hogy a képviselők határozatképes számban megjelentek, létszámuk 11 fő. Az 
ülést 16.00 órakor megnyitja. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Mohai Istvánné és Nagy 
József Ödön képviselőket, a jegyzőkönyv vezetésére Szemerei Szilviát. Ismerteti a tervezett 
napirendet,  mely  az  ülés  meghívójával  kiküldésre  került.  Módosításként  javasolja  a 
napirendet kiegészíteni 1.5 napirendi pontként fogászati körzet részére számítógép vásárlás 
biztosításával, 1.4 napirendi pont ismertetésekor pedig Nagy József Ödön és Gebula Béla 
Ákos  képviselők  adnak  tájékoztatást.  Ismerteti  továbbá,  hogy  a  Pü.  Biz.  és  a  TFB 
előterjesztéseit az elnökök hivatalos elfoglaltsága miatt, kérésükre ő maga fogja ismertetni.

Szörfi  István jegyző  kéri  a  zárt  ülés  harmadik  napirendi  pontjaként  napirendre  tűzni 
szociális ügy előterjesztését.
Tóth  Dezső polgármester  szavazásra  bocsátja  Szörfi  István  jegyző  napirendet  módosító 
javaslatát.  Kéri,  hogy aki  a  szociális  ügy előterjesztésének  napirendre  tűzésével  egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal a szociális ügy előterjesztését napirendre tűzte.
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Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja az 1.5 ponttal történő kiegészítésre irányuló 
javaslatát.  Kéri,  hogy  aki  a  fogászati  körzet  részére  számítógép  vásárlás  biztosításának 
napirendre tűzésével egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület  11 igen,  egyhangú szavazattal  a  fogászati  körzet  részére számítógép vásárlás  
biztosítását 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 11 igen, egyhangú szavazattal a módosított napirendet elfogadta.

N a p i r e n d:

Nyílt ülés 16:00 órától

1. Polgármester előterjesztései
1.1 Beszámoló a két ülés közötti időszakban történtekről 
1.2 Mezőföldi Helyi Közösség Egyesületi önrész biztosítása
1.3 Településközpont rehabilitáció pályázat 
1.4 Szennyvízpályázatról tájékoztatás
1.5 Fogászati körzet részére számítógép vásárlás biztosítása

Előadó: Tóth Dezső
Polgármester

2. Jegyző előterjesztései
2.1 Polgármesteri Hivatal létszámbővítése

Előadó: Szörfi István
jegyző

3. Egészségügyi és Szociális Bizottság előterjesztései
3.1 A II. számú háziorvosi körzet feladatellátási szerződés módosítása
3.2 Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás

Előadó: dr. Miljánovits György
EüB elnöke

4. Pénzügyi Bizottság előterjesztései
4.1 Étkezési  térítési  díjak,  normák,  szerződésmódosítás,  rendelet 

elfogadása
4.2 Városi Sportnap támogatása
4.3 Polgárőrség kérelme

Előadó: Buza Lajos
PüB elnöke

5. Oktatási-, Kulturális-, és Sportbizottság előterjesztései 
5.1 Vas  Gereben Művelődési Ház és Könyvtár 2007. évi beszámolója
5.2 Testvérvárosi kapcsolatok
 

Előadó: Gebula Béla Ákos
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OKS elnöke

6. Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előterjesztései 
6.1 Virágos Enyingért versenyfelhívás
6.2 A Váci M. utca környezetében kialakult vízelvezetési probléma
6.3 Madarász V. utcai telkek közművesítése
6.4 Pro-Team Kht-val kötött helyiségbérleti szerződés módosítása
6.5 Alsótekeres belterületbe csatolása
6.6 Szelektív hulladékgyűjtő szigetek elhelyezése
6.7 Az enyingi 1020 hrsz.-ú ingatlan értékesítése
6.8 Raffael Józsefné szociális bérlakás iránti kérelme
6.9 Kovács Andrásné szociális bérlakás iránti kérelme
6.10 Tri-bal-3 Kft. kérelme
6.11 Szabó Attiláné részére parkolóhely biztosítása
6.12 Lidl Magyarország Bt. rendezési terv módosítására irányuló kérelme
6.13 Településközpont  rehabilitációra  vonatkozó  engedélyezési  eljárás 

igazgatási szolgáltatási díjának biztosítása
6.14 Szennyvízpályázat ismételt benyújtása (utólag napirendről levéve)

Előadó: Bíró Attila
TFB elnöke

Zárt ülés 
1. Jegyző előterjesztései

1.1 Aljegyzői kinevezés 

Előadó: Szörfi István
jegyző

2. Török Bálint Általános Iskola létszámcsökkentésre vonatkozó kérelme

Előadó: Buza Lajos PüB elnök
Gebula Béla Ákos OKS elnök

3. Szociális ügyek

1. Polgármester előterjesztései
1.1 Beszámoló a két ülés közötti időszakban történtekről

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

1.2 Mezőföldi Helyi Közösség Egyesületi önrész biztosítása

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti,  hogy  a  LEADER  Programban  való  részvételhez  a 
társulásnak 1.000 eFt önrésszel kell rendelkeznie, melyből Enying városra eső rész 30.000 Ft. 
Civil  szervezetek,  vállalkozó-gazdálkodó  szervezetek,  valamint  az  önkormányzatok 
együttműködéséről  van  szó.  Ismerteti  az  önrész  biztosítására  irányuló  melléklet  szerinti 
határozati javaslatát.

Gebula Béla Ákos képviselő kéri a forrás megjelölését.
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Tóth Dezső polgármester forrásként a működési hitelt javasolja. Egyéb kérdés, hozzászólás, 
módosító  javaslat  nem  lévén  kéri,  hogy  aki  a  határozati  javaslat  elfogadásával  egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
181/2008 (V. 28.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  2008.  május  22-én  megalakult  Mezőföld 
Helyi Közösség Egyesület alapító tagja lesz.
Az  induláshoz  szükséges  vagyonhoz  a  tagonkénti  önrészt 
30.000,- Ft (azaz harmincezer Ft) összegben biztosítja.

Az önrész forrása a működési hitel.

Határidő: 2008. június 20. napja

Felelős: Tóth Dezső
 polgármester

1.3 Településközpont rehabilitáció pályázat

Tóth Dezső polgármester  ismerteti  a  pályázat  költségeit  tartalmazó,  annak benyújtásáról 
szóló melléklet szerinti határozati javaslatot.

Závodni Lászlóné pénzügyi vezető elmondja, hogy a költségvetésben a fejlesztési bevételek 
kiadási  oldala  felhasználásra  került.  Nem  tartja  szerencsésnek  a  11.120.000,-  Ft-ot  saját 
forrásként megjelölni,  nem pedig hitelként.  Biztos  benne,  hogy saját  költségvetésből  nem 
tudja az önkormányzat biztosítani.

Dr.  Miljanovits  György képviselő  fájlalja,  hogy  ilyen  lehetőség  ne  valósuljon  meg,  de 
hitelből  megvalósítani  nem tartja  szerencsésnek.  Nem támogatja  a  hitelfelvételt  fejlesztési 
célra,  amikor  fontosabb  dolgok  jelentenek  jelenleg  problémát,  az  intézmények 
racionalizálását tervezik.

Nagy József Ödön képviselő javasolja a fejlesztési hitel terhére pályázni.  Amennyiben az 
önkormányzat  elnyeri  a  támogatást,  a  város  profitál  belőle.  Képviselő  Úr  működési 
problémákról beszélt, a működési költségeket kell átszervezni.

Szörfi  István jegyző  megerősíti  Nagy  József  Ödön  által  mondottakat.  A  testület  több 
fordulón  keresztül  támogatta  a  pályázat  benyújtását,  most  a  tényleges  költségvetést  kell 
elfogadni. Javasolja módosítani a táblázatot azzal, hogy fejlesztési hitel terhére történik az 
önrész  biztosítása.  Véleménye szerint,  ha  az  önkormányzat  100  millió  Ft-ot  kaphat,  és  a 
városnak csak 10 millió Ft-jába kerül, a lehetőséget nem szabad kihagyni.

Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja a módosító javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki 
a fejlesztési hitel terhére történő önrész-biztosítással egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a módosító javaslatot  
elfogadta.
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Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja a módosított javaslat elfogadását. Kéri, hogy 
aki a pályázat benyújtásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
182/2008 (V. 28.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Közép-dunántúli  Operatív  Program 
keretében  meghirdetett  KDOP-2007-3.1.1./C  kódszámú,  a 
kistelepülések  településképének  javítása  támogatásra  kiírt 
pályázaton részt kíván venni.

A  fejlesztési  cél:  Településközpont  rehabilitáció  Enyingen,  a 
település közösségi célú megújítása érdekében

A fejlesztés megvalósulási helye: „Szabadság téri lakótömb és 
hidroglobusz  vízműterület”  Enying  1474/3,  1474/45,  1475, 
1487 hrsz-ú ingatlanok

A fejlesztés bruttó forrásösszetétele:

Megnevezés
Saját forrás
Hitel (10%) 11.120.000,- Ft
Támogatásból  igényelt  összeg 
(90%)

100.000.000,- Ft

Egyéb támogatás (nevesítve)
Egyéb forrás
Összesen (100%) 111.112.000,- Ft

A  Képviselő-testület  a  beruházáshoz  rendelt  saját  forrás 
fedezetét  fejlesztési  hitelből  biztosítja,  annak összegét  Enying 
Város  Önkormányzatának  2008.  évi  költségvetéséről  szóló 
4/2008. (III. 05.) számú helyi rendeletében szerepelteti.

Felkéri  a  polgármesteri  hivatalt  a  pályázati  dokumentáció 
összeállítására,  felhatalmazza  a  polgármestert  a  pályázat 
benyújtására.

Határidő: 2008. június 16. napja

Felelős: Tóth Dezső polgármester

1.4 Szennyvízpályázatról tájékoztatás

Tóth Dezső polgármester kéri képviselő urakat, ismertessék rövid tájékoztatójukat.
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Nagy József Ödön képviselő elmondja, hogy megtekintették a pályázat részletes indokolási 
lapjait. A bírálatot végző mindhárom személy bírálati lapját áttekintették. Az elért pontszám 
alapján  Enying  a  sikeres  pályázatok  kategóriájába  tartozna,  egyetlen  probléma,  hogy  az 
agglomerációs körzeti beosztás szerint Enying külön álló körzetként volt megjelölve, és az 
egyik alternatíva szerint – a DRVV-vel történő egyeztetést követően – 2004-ben és 2007-ben is 
a balatonfőkajári tisztítóterv volt megjelölve. Az egyik bíráló nulla pontot adott erre, ha a 
másik kettőhöz hasonlóan többet ad, nyerhetett volna az önkormányzat. A pályázat minden 
hónap első hétfőjén ismét benyújtható. A Venturi Kft. javítja a hibát, és június 2-án benyújtják 
a pályázatot.

Gebula  Béla  Ákos képviselő  ismerteti,  hogy  a  pályázatírók  egyeztették  a  szükséges 
javításokat,  kiegészítéseket,  melyek  technikai  jellegűek.  A  pályázat  benyújtásához  egy 
határozati  javaslat  elfogadása  szükséges,  melynek  elfogadását  követően  hétfőn  alá  lehet 
újból írni a pályázati anyagot, és bekerülhet a Minisztériumba. Elmondja, hogy  optimistán 
távoztak  az  egyeztetésről,  mert  a  hiányosságok  javíthatóak,  és  augusztusra  kiderül  az 
eredmény. Igaz, hogy egy  bíráló adott nulla pontot, de az agglomerációs kérdés az írásos 
bírálatban  is  szerepel.  A  határozati  javaslat  tulajdonképpen  a  2007.  decemberi  testületi 
döntés megerősítése.

Tóth Dezső polgármester ismerteti a pályázat benyújtásáról szóló határozati javaslatot, mely 
jelen  jegyzőkönyv  mellékletét  képezi.  Hozzászólás  nem lévén  szavazásra  bocsátja  annak 
elfogadását.  Kéri,  hogy  aki  a  pályázat  ismételt  benyújtásával  egyetért,  kézfeltartással 
szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
183/2008 (V. 28.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Környezet  és  Energia  Operatív  Program 
keretében meghirdetett „Szennyvízelvezetés és tisztítás” című, 
KEOP-1.2.0./1F kódszámú pályázaton részt kíván venni.

A fejlesztési cél:  Enying Város szennyvízcsatorna hálózatának 
és tisztítótelepének megvalósítása.

A fejlesztés megvalósulási helye: 
Enying  városa  és  Balatonbozsok,  Kabókapuszta 
településrészek.

A fejlesztés forrásösszetétele:

A projekt 
nettó 

összköltsége 
(eFt)
100%

Nettó saját 
forrás (eFt)

15%

Támogatásból 
igényelt nettó 
összeg (eFt)

85%

I. pályázati 
forduló

(előkészítés)

48.100 7.215 40.885
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A  Képviselő-testület  az  I.  pályázati  fordulóhoz  rendelt  saját 
forrás  fedezetét  költségvetéséből biztosítja,  melyet a  2008.  évi 
költségvetésről szóló 4/2008. (III. 05.) számú helyi rendeletében 
szerepelteti.

A  II.  pályázati  fordulóhoz  rendelt  saját  forrás  fedezete  a 
víziközmű  társulat  legfőbb  testülete  által  meghatározott 
érdekeltségi  hozzájárulás,  illetve  annak  megelőlegezésére 
biztosítandó hitel.

A Képviselő-testület felkéri a polgármesteri hivatalt a pályázati 
dokumentáció összeállítására, felhatalmazza a polgármestert a 
pályázat benyújtására.

Határidő: 2008. június 2.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Szörfi István jegyző kéri levenni a napirendről a 6.14 napirendi pontot, mely a határozat 
elfogadásával oka fogyottá vált.

Tóth  Dezső polgármester  szavazásra  bocsátja  a  6.14  napirendi  pont  napirendről  való 
levételét. Kéri, hogy aki a napirendi pont törlésével egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal a 6.14 pontot levette napirendjéről.

1.5 Fogászati körzet részére számítógép vásárlás biztosítása

Tóth Dezső polgármester ismerteti melléklet szerinti előterjesztését és határozati javaslatát.

Gebula Béla Ákos képviselő  kérdezi,  hogy az önkormányzatnak  kötelező-e beszerezni  a 
számítógépet. Az önkormányzatnak kell fejlesztenie?

Tóth  Dezső polgármester  elmondja,  hogy  a  számítógép  elengedhetetlen  a  körzet 
működéséhez, tehát működési kiadás. Egyéb hozzászólás nem lévén, szavazásra bocsátja a 
határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki a számítógép vásárlás biztosításával egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
184/2008 (V. 28.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  070096071  fogászati  körzet  részére  bruttó 
100.000,- Ft értékben engedélyezi új számítógép beszerzését a 
működési hitel terhére.

Határidő: 2008. május 31. napja
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Felelős: Tóth Dezső 
Polgármester

Felkéri  a  Polgármesteri  Hivatalt ,  hogy  az 
előirányzat-módosítást  az  önkormányzati 
előirányzat-nyilvántartásban  vezesse  át,  továbbá  a 
költségvetési  rendelet  módosításakor  az  előirányzat-
módosítást a költségvetési rendeletben szerepeltesse.

Határidő: 2008. július 15.

Felelős: Tóth Dezső 
polgármester 

Szörfi István 
jegyző

2. Jegyző előterjesztései
2.1 Polgármesteri Hivatal létszámbővítése

Szörfi István jegyző tavaly óta többször próbálta elérni, hogy a hivatal létszámát csökkentő 
döntését  a  testület  legalább  részben  módosítsa.  Nem  kívánja  tovább  részletezni 
előterjesztését, mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. Ismerteti a hivatal létszámának 1 
fővel történő emelésére irányuló határozati javaslatát.

Botos  Sándor képviselő  a  május  27-i  ülésen  a  kistérségi  önálló  munkaszervezet 
megalakulásával kapcsolatban érdeklődik a létszámok alakulásáról. Kérdezi, hogy marad-e a 
hivatalnál a létszámplusz, ha megalakul az önálló munkaszervezet.

Szörfi István jegyző ismerteti, hogy jelenleg 5 fő dolgozik a kistérségi irodában: 1 fő oktatási 
referens, 1 fő egészségügyi-szociális referens, 1 fő pénzügyi munkatárs és 2 fő belső ellenőr. 
A tegnapi döntés értelmében október 1-től megalakul az önálló munkaszervezet, a jelenlegi 5 
dolgozónak  fel  kell  ajánlani  a  továbbfoglalkoztatást.  Ha  elfogadják  a  közalkalmazotti 
státuszt, kistérség alkalmazásában dolgoznak tovább, ha nem, végkielégítésüket a kistérség 
fizeti. A hivatal létszáma 5 fővel csökken.

Nyikos István képviselő kérdezi, hogy a kért 1 fő mely területen dolgozna a Polg. Hiv.-ban.

Szörfi István jegyző elmondja, hogy eddig sem egyetlen feladatkört láttak el a kollégák, a 
létszámcsökkentés következtében azonban jelentős átcsoportosítás vált  szükségessé.  Az új 
dolgozó munkaköre kapcsolt munkakör lenne, adó és végrehajtás területen dolgozna.

Gebula  Béla  Ákos képviselő  nem látja  a  Pü.  Biz.  állásfoglalását  az  előterjesztés  mögött. 
Korábban többször elhangzott a kérés,  hogy tartsák be a hivatali  utat,  így a Pü. Biz.-nek 
kellene véleményezni.

Szörfi István jegyző elmondja, hogy az SzMSz felsorolja, hogy mely  személyek számára 
teszi  lehetővé,  hogy  bizottsági  döntés  nélkül  éljen  előterjesztéssel.  Az  SzMSz  ezen 
rendelkezése  a  jegyzőre  is  igaz.  Véleménye  szerint  bizottság  elé  terjeszteni  a  javaslatot 
időhúzás lenne, hiszen a bizottság hozta az 5 fős létszámcsökkentésre irányuló döntést annak 
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ellenére, hogy Gebula Béla Ákos és Nyikos István képviselők is kisebb mértékű csökkentésre 
tettek javaslatot. Legutóbb a bizottság napirendre sem tűzte határozati javaslatát.

Dr. Lelkes Ákos alpolgármester véleménye szerint mindenkinek kiforrott véleménye kell, 
hogy legyen az ügyben, hiszen sokszor került már előterjesztésre. Megítélése szerint aktuális 
a döntés.

Tóth Dezső polgármester - egyéb hozzászólás nem lévén - szavazásra bocsátja a határozati 
javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki a Polg. HIv. létszámbővítésének elfogadásával egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

A  Képviselő-testület  6  igen  szavazattal,  4  ellenszavazattal,  1  tartózkodással  a  határozati  
javaslatot nem fogadta el.

Szörfi István jegyző elmondja, hogy a következőkben nem tesz ilyen irányú előterjesztést. 
Sajnálja,  hogy  a  testület  néhány  tagja  nem  fordít  figyelmet  az  önkormányzat  kötelező 
feladataira.  Elmondja,  hogy  azért  utólag  szól,  nehogy  fenyegetve  érezzék  magukat  a 
képviselők.  Felhívja  rá  a  figyelmet,  hogy  az  Ötv.  szerint  az  önkormányzatnak  kötelező 
gondoskodni a Polg. Hiv. működtetéséről. Ezen kívül számos feladatot elláthat, amennyiben 
azok nem veszélyeztetik a kötelező feladatok ellátását. Jelenleg Enyingen számos intézmény 
működik, melyek fenntartása nem kötelező feladat.

3. Egészségügyi és Szociális Bizottság előterjesztései
3.1 A II. számú háziorvosi körzet feladatellátási szerződés módosítása

Dr. Miljánovits György Eü. Biz. elnök ismerteti, hogy az általa ellátott II. számú háziorvosi 
körzet  feladatellátási  szerződésének módosítását  kezdeményezte,  mert  másik  vállalkozást 
indított családja, ezért kéri a szerződésmódosítás elfogadását.

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  a  bizottság  feladatellátási  szerződés  módosításának 
elfogadására irányuló melléklet szerinti határozati javaslatát. 

Dr. Lelkes Ákos alpolgármester elmondja, hogy a módosítás teljesen formális, az ellátásban 
nem okoz gondot.

Szörfi István jegyző ismerteti, hogy tulajdonképpen a szerződő fél neve változott.

Tóth  Dezső polgármester  szavazásra  bocsátja  a  feladatellátási  szerződés  módosításának 
elfogadását. Kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
185/2008 (V. 28.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  elfogadja  a  II.  számú  háziorvosi  körzet 
feladatellátási szerződés módosítását.

Határidő: azonnal
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Felelős: Tóth Dezső
polgármester

3.2 Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás

Dr.  Miljánovits  György Eü.  Biz.  elnök  ismerteti  a  Magyar  Vöröskereszt  falugondnoki, 
tanyagondnoki szolgáltatásra irányuló kezdeményezését, idézi a melléklet szerinti szakmai 
program első mondatát, mely a falugondnoki szolgáltatás lényegét foglalja össze. A törvény 
értelmében lehetőség van a szolgáltatás bevezetésére annak ellenére, hogy ilyen feladatokat 
ellátó intézmények működnek Enyingen. Kérdésére Jakab István igazgató úr elmondta, hogy 
az  önkormányzatnak  ez  pénzbe  nem  kerül,  az  önkormányzati  támogatás  a  megyei 
önkormányzat  támogatását  jelenti  a  költségeket  bemutató  táblázatban.  Enying  város 
költségvetését nem érinti.

Závodni Lászlóné pénzügyi vezető felhívja rá a figyelmet, hogy pl. a házi segítségnyújtásnál 
egy  embert  egy  ellátás  szempontjából  lehet  figyelembe  venni  a  normatíva  igénylésekor. 
Szerinte ez a szolgáltatás az önkormányzati intézmény pozícióit rontja.

Dr. Miljanovits György Eü. Biz. elnöke ismerteti, hogy a Vöröskereszt azokat célozza meg, 
akik nem kerültek az önkormányzat hálózatának körébe. Erre kapott ígéretet Jakab István 
úrtól. Az intézményvezető tudja, kik tartoznak a rendszerbe, és nem fognak kettős ellátásban 
részesülni.

Gebula Béla Ákos képviselő tekintettel arra, hogy a szolgáltatást egyetlen ember végezné, 
nem hiszi, hogy tevékenysége olyan mértékű lenne, ami veszélyeztetné az intézményt.

Tóth Dezső polgármester ismerteti, hogy Jakab Úr elmondása szerint a titkár feladatkörébe 
tartozik majd a szolgáltatás biztosítása, és tulajdonképpen besegítene az ellátásba.

Nagy  József  Ödön képviselő  a  pénzügyi  vezető  véleményét  osztja,  nem  támogatja  a 
javaslatot. Véleménye szerint a Vöröskereszt elég karitatív tevékenységet folytat, jó lenne, ha 
egyet rendesen megcsinálna belölük.

Dr. Miljánovits György Eü. Biz. elnök véleménye szerint egy ember biztos, hogy  nem tud 
mindent ellátni. Olyan tevékenységeket végez majd, amit az önkormányzat nem tud ellátni 
pl.:  Kabókapusztáról  betegszállítás  a  rendelőbe,  gyógyszerek  kiváltása.  A  szolgáltatást 
azokra terjesztenék ki, akik nem részesei az idősek otthona védőhálójának.

Závodni Lászlóné pénzügyi vezető felhívja rá a figyelmet, hogy az előterjesztés mellékletét 
képezi egy pénzügyi terv, melyben 2008. évre 500 eFt önkormányzati támogatás szerepel, 
ezen kívül pályázati támogatás, ami nem vehető készpénznek, az állami támogatás sor pedig 
kihúzva.

Szörfi  István  jegyző  ismételten  elmondja,  hogy  az  önkormányzati  támogatás  a  megyei 
önkormányzat támogatását jelenti. A hivatal a figyelmeztetést megtette, a testület dönt. Nem 
hiszi, hogy azt, amit az ESZI nem tud megcsinálni, egy ember majd meg tudja.

Dr. Miljanovits György Eü. Biz. elnöke elmondja, hogy a bizottságnak nem sok ideje volt 
áttanulmányozni az anyagot, de Jakab Úr jegyzőkönyvbe mondta, hogy az önkormányzati 
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támogatása alatt a megyei önkormányzat támogatását értik. Véleménye szerint egy ember 
nem tudja hátrányos helyzetbe hozni az intézményt.

Tóth Dezső polgármester  -  egyéb hozzászólás  nem lévén -  kéri,  hogy aki  a  szolgáltatás 
támogatásával egyetért, kézfeltétellel szavazzon.

A Képviselő-testület  6  igen szavazattal,  2  ellenszavazattal,  3  tartózkodással  az  alábbi  határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
186/2008 (V. 28.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatást 
támogatja.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Dezső
polgármester

4. Pénzügyi Bizottság előterjesztései
4.1 Étkezési térítési díjak, normák, szerződésmódosítás rendelet elfogadás

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  a  bizottság  Szolgáltatási  Szerződés  módosításáról, 
díjemelésről szóló határozati javaslatát, mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Dr. Miljanovits György képviselő kérdezi, hogy a norma és az eladási ár közti különbözetet 
az önkormányzatnak kell-e megfizetni. Véleménye szerint túl magas ez az összeg.

Závodni  Lászlóné pénzügyi  vezető  elmondja,  hogy  mindig  az  önkormányzat  fizette  a 
különbözetet.

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

A  Képviselő-testület  7  igen  szavazattal,  4  ellenszavazattal  a  határozati  javaslatot  és  a  rendelet-
tervezetet nem fogadta el.

Szörfi  István jegyző megjegyzi,  hogy így  még többe fog kerülni  az  önkormányzatnak  a 
közétkeztetés.

4.2 Városi Sportnap támogatása

Tóth Dezső polgármester ismerteti a bizottság iskolai sportnaphoz hozzájárulás biztosítására 
irányuló  határozati  javaslatát,  mely  jelen  jegyzőkönyv  mellékletét  képezi.  Kérdés, 
hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, kéri, hogy aki a javaslattal 
egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
187/2008 (V. 28.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  hozzájárul  ahhoz,  hogy  a  Török  Bálint 
Általános  Iskola  sportnap  kiadásaira  80  eFt  intézményi 
többletbevételt felhasználjon.

Határidő: folyamatos
Felelős: Török Bálint Általános Iskola vezető 

4.3 Polgárőrség kérelme

Tóth  Dezső  polgármester  ismerteti  a  bizottság  gépjármű  hatósági  vizsgaköltségekhez 
támogatást nyújtó, melléklet szerinti határozati javaslatát.

Gebula Béla Ákos képviselő kéri megjelölni a forrást.

Szörfi István jegyző véleménye szerint minden esetben a működési hitel a forrás.

Tóth  Dezső polgármester  elmondja,  hogy  a  Polgárőrség  150  eFt  támogatást  kapott  az 
önkormányzattól.  A  megállapodásban  az  önkormányzat  elvállalta  a  gépjármű 
vizsgáztatásának költségeit.  Tekintettel  arra,  hogy a  polgárőrök  jelentős  tagdíjat  fizetnek 
tényleges és hasznos munkájuk mellett, mindenképpen támogatásra javasolja. Egyéb kérdés, 
hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, kéri, hogy aki a javaslattal 
egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
188/2008 (V. 28.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy a  Városi  Polgárőrség részére,  a  Polgárőrség 
gépjárművének  hatósági  vizsgáinak  –  műszaki  vizsga  és 
zöldkártya  –  költségeinek  rendezésére  maximum  30  eFt 
támogatást nyújt, melynek forrása a működési hitel.

Határidő: 2008. június 15.

Felelős: Tóth Dezső
polgármester

5. Oktatási, Kulturális és Sportbizottság előterjesztései
5.1 Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár 2007. évi beszámolója

Gebula  Béla  Ákos OKS  elnök  ismerteti  a  bizottság  intézményi  beszámoló  elfogadására 
irányuló határozati javaslatát, mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

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

A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
189/2008 (V. 28.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár 
2007.  évi  tevékenységéről  szóló  beszámolóját  a  határozat 
mellékletét képező formában és tartalommal elfogadja.

5.2 Testvérvárosi kapcsolatok

Gebula  Béla  Ákos OKS  elnök  ismerteti  a  bizottság  bad  urachi  küldöttek  fogadásának 
időpontjáról szóló, melléklet szerinti határozati javaslatát, melyhez kapcsolódóan a meghívó 
már postázásra került.

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, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
190/2008 (V. 28.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  németországi  testvérváros,  Bad  Urach 
küldötteit 2008. október 16-19. között kívánja fogadni.

A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert  a  meghívólevél 
elküldésére.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Dezső 
polgármester

Gebula Béla Ákos OKS elnök ismerteti  a  bizottság lengyelországi  testvérvárosba történő 
látogatás időpontjáról szóló, melléklet szerinti határozati javaslatát, melyhez kapcsolódóan a 
meghívó már postázásra került.

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, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
191/2008 (V. 28.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  lengyelországi  testvérváros  Šwierklany 
önkormányzata  meghívásának  eleget  téve  2008.  júliusában 
kíván maximum 5 fős delegációt küldeni a testvérvárosba.
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A Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy a kiutazás 
pontos  időpontjával  kapcsolatban  vegye  fel  a  kapcsolatot 
Šwierklany önkormányzatával.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Dezső 
polgármester

6. Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előterjesztései
6.1 Virágos Enyingért versenyfelhívás

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  a  bizottság  versenyfelhívás  közzétételére  irányuló, 
80/2008.  (V. 20.)  számú,  melléklet  szerinti  határozati  javaslatát.  Kérdés,  hozzászólás  nem 
lévén  szavazásra  bocsátja  a  határozati  javaslatot,  kéri,  hogy  aki  felhívás  közzétételével 
egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
192/2008 (V. 28.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  „Virágos  Enyingért,  Szép  Környezetért” 
címmel  versenyfelhívást  tesz  közzé  jelen  határozat 
elválaszthatatlan mellékletét képező versenyfelhívás alapján.

Határidő: 2008. június 30. 

Felelős: Tóth Dezső 
polgármester

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  a  bizottság  bíráló  bizottság  összetételére  irányuló, 
81/2008.  (V. 20.)  számú,  melléklet  szerinti  határozati  javaslatát.  Kérdés,  hozzászólás  nem 
lévén  szavazásra  bocsátja  a  határozati  javaslatot,  kéri,  hogy  aki  bizottság  felállításával 
egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
193/2008 (V. 28.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  2008.  évben  a  „Virágos  Enyingért,  Szép 
Környezetért”  címmel  meghirdetett  verseny  elbírálására 
nyolctagú bíráló bizottságot állít fel, melyet a polgármester, a 
Településfejlesztési  és  Környezetvédelmi  Bizottság  5  tagja,  a 
Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója valamint 
az Enyingi  Városvédő,  Szépítő és Hagyományőrző Egyesület 
elnöke alkot.
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Felkéri  a  Tisztelt  Bíráló  Bizottságot,  hogy  a  nyertes  pályázó 
kiválasztása  helyszíni  bejárás  tapasztalatai  alapján  történjen 
meg.

Határidő: 2008. június 30. 

Felelős: Tóth Dezső 
polgármester

6.2 A Váci M. utca környezetében kialakult vízelvezetési probléma

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  a  bizottság  földmérői  munkák  elvégzésére  irányuló 
82/2008.  (V. 20.)  számú,  melléklet  szerinti  határozati  javaslatát. Kérdés,  hozzászólás  nem 
lévén  szavazásra  bocsátja  a  határozati  javaslatot,  kéri,  hogy  aki  a  javaslattal  egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
194/2008 (V. 28.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  az  Enying  2704  hrsz-ú  ingatlanból  a 
településrendezési  terv  előírásai  szerint  kialakítandó  út, 
valamint  az  Enying  0188/4  hrsz-ú  ingatlant  érintő 
területarányos telekalakítás, valamint kül- és belterületi  határ 
módosításhoz  kapcsolódó  földmérői  munkák  elvégzésével 
megbízza az AK-OSZT Bt-t (8130 Enying, Kinizsi u. 19.) jelen 
határozat elválaszthatatlan mellékletét képező árajánlat szerint. 

A  Váci  Mihály  utca  meghosszabbítását  képező  földút  lakott 
területek  feletti  szakaszának  árkolásával  megbízza  Enying 
Város Szolgáltató Intézményét.

Felhatalmazza  a  polgármestert  a  vállalkozói  szerződés 
aláírására.

Határidő: 2008. július 15.

Felelős: Tóth Dezső
polgármester

Viplak Tibor
Szolgáltató Intézmény vezetője

6.3 Madarász V. utcai telkek közművesítése

Tóth Dezső  polgármester ismerteti a bizottság ivóvízvezeték-hálózat tervezésére irányuló, 
83/2008.  (V. 20.)  számú,  melléklet  szerinti  határozati  javaslatát.  Kérdés,  hozzászólás  nem 
lévén  szavazásra  bocsátja  a  határozati  javaslatot,  kéri,  hogy  aki  a  javaslattal  egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozati javaslatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
195/2008 (V. 28.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Madarász  Viktor  utcai  hátsó  teleksor 
ivóvízellátásának  érdekében  ivóvízvezeték-hálózat  tervezési 
munkáival megbízza a Fehérvári Víziterv Mérnöki Kft-t (8000 
Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.). A vállalkozási díj bruttó 360 
eFt, jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képező ajánlat 
szerint. A vállalkozási díj  forrását a 191/2007. (V. 30.) számú 
határozat biztosítja.

Felhatalmazza a polgármestert a tervezői szerződés aláírására.

Határidő: 2008. június 30.

Felelős: Tóth Dezső
polgármester

Nagy József Ödön képviselő javasolja a határozatot kiegészíteni azzal, hogy a díj forrását a 
zárolt fejlesztési kiadások ezen összegre vonatkozó felszabadításával biztosítja.

Tóth Dezső  polgármester szavazásra bocsátja fenti határozat módosítását, kéri, hogy aki a 
kiegészítéssel egyetért, kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
196/2008 (V. 28.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  194/2008.  (V.  28.)  számú  határozatát  az 
alábbiak  szerint  módosítja  a  határozat  egyéb  részeinek 
változatlanul hagyása mellett.

„A vállalkozási díj forrását a 191/2007. (V. 30.) számú határozat 
biztosítja a zárolt fejlesztési kiadások vállalkozási díj összegére 
vonatkozó felszabadításával.”

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  a  bizottság  közvilágítás  és  kommunális  elektromos 
hálózat  kiépítésére  irányuló,  84/2008.  (V.  20.)  számú  határozati  javaslatát,  mely  jelen 
jegyzőkönyv  mellékletét  képezi  azzal  a  kiegészítéssel,  hogy  a  zárolt  fejlesztési  kiadások 
ideiglenes felszabadításával biztosítja a forrást.  Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra 
bocsátja  a  határozati  javaslatot,  kéri,  hogy  aki  a  javaslattal  egyetért,  kézfeltartással 
szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
197/2008 (V. 28.) számú határozata:
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Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Madarász  Viktor  utcai  hátsó  teleksor 
közvilágítás és kommunális elektromos hálózata kiépítésének 
légkábellel történő tervezésével és kivitelezésével, a fogyasztói 
bekötések  földkábeles  megoldásával  megbízza  az  E.ON 
DÉDÁSZ Zrt-t (7626 Pécs, Búza tér 8/a. szám alatti székhelyű).

10 db lámpatest beszerzésére és azok bekötési díjára 700 eFt-ot 
biztosít, melynek forrását a 191/2007. (V. 30.) számú határozat 
biztosítja a zárolt fejlesztési kiadások ezen összegre vonatkozó 
felszabadításával.

Határidő: 2008. június 30.

Felelős: Tóth Dezső
polgármester

6.4 Pro-Team Kht-val kötött helyiségbérleti szerződés módosítása

Tóth Dezső polgármester ismerteti,  hogy e tárgyban a bizottság saját hatáskörben hozott 
határozatot.

6.5 Alsótekeres belterületbe csatolása

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  a  bizottság  településrész  belterületbe  csatolására 
irányuló,  87/2008.  (V.  20.)  számú,  melléklet  szerinti  határozati  javaslatát.  Kérdés, 
hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, kéri, hogy aki a javaslattal 
egyetért, kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
198/2008 (V. 28.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  Alsótekeres  településrész  belterületbe 
csatolása  érdekében  tárgyalásokat  kezdeményez  az 
Alsótekeresi  Faiskola  Kft.  ügyvezetőjével,  Barabits  Elemér 
Úrral a terület határvonalának kijelölése tárgyában.

Kezdeményezi  a  Fejér  Megyei  Földhivatalnál  a  településrész 
belterületbe csatolásához szükséges földmérési térkép, térképi 
adatállomány készítését.

Felhatalmazza a polgármestert és Nagy József Ödön képviselőt 
a tárgyalások lefolytatására.

Határidő: 2008. július 31.

Felelős: Tóth Dezső
polgármester
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Nagy József Ödön
képviselő

6.6 Szelektív hulladékgyűjtő szigetek elhelyezése

Tóth Dezső polgármester ismerteti a bizottság szelektív hulladékgyűjtő szigetek helyének 
kijelölésére irányuló, 88/2008. (V. 20.) számú, melléklet szerinti határozati javaslatát. Kérdés, 
hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, kéri, hogy aki a javaslattal 
egyetért, kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
199/2008 (V. 28.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a 
MÉLYÉPTERV Kultúrmérnöki Kft. (1054 Budapest, Zoltán u. 8. 
kérelmére, a Dél-Balatoni és Sió-völgye Hulladékgazdálkodási 
projekt  keretében  telepítésre  kerülő  szelektív  hulladékgyűjtő 
szigetek számára az alábbi helyeket jelöli ki.

1. Enying 152 hrsz Balatonbozsoki  felső  kocsma 
(Kuckó kocsma)

2. Enying-Balatonbozsok  közötti  CBA  környezetében, 
önkormányzati tulajdonban lévő területen

3. Enying 668 hrsz Török Bálint utca temető felé való 
leágazásánál

4. Enying 1400/3 hrsz Enying-Központ, CBA előtti tér
5. Enying  hrsz PENNY  MARKET  és  Mátyás 

király  utca  határán,  önkormányzati  tulajdonban  lévő 
területen

6. Enying 1507/90 hrsz belmajori I. istálló alatti üres telek

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete 
hozzájárulását  adja,  hogy  a  tulajdonában  levő  fenn 
megnevezett  területeken  tartósan  hulladékgyűjtő  sziget 
kerüljön kialakításra, egyidejűleg ezen tevékenység folytatásáig 
területfoglalást engedélyez.

Felhatalmazza a polgármestert az értesítés megküldésére.

Határidő: 2008. június 15.

Felelős: Tóth Dezső
polgármester

6.7 Az enyingi 1020 hrsz-ú ingatlan értékesítése
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Tóth Dezső polgármester ismerteti a bizottság fenti tárgyú 89/2008. (V. 20.) számú, melléklet 
szerinti határozati javaslatát. Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatot, kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
200/2008 (V. 28.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy az  önkormányzat  tulajdonát  képező Enying 
1020  hrsz-ú  ingatlan,  Enying  1019/2  hrsz-ú  ingatlannal 
közvetlen  szomszédos,  gyalogútig  terjedő  zöldterületi  részét 
750,- Ft/m2+ÁFA áron értékesíti Tóth Roland, Enying, Szabadi 
u. 2/A. szám alatti lakos részére.

A telekalakítási,  ügyvédi és földmérői költségek, valamint az 
adásvétel  kapcsán  felmerülő  mindennemű  költség  a  vevőt 
terheli.

Felhatalmazza  a  polgármestert  az  adásvételi  szerződés 
aláírására.

Határidő: 2008. július 15.

Felelős: Tóth Dezső
polgármester

6.8 Raffael Józsefné szociális bérlakás iránti kérelme

Tóth Dezső polgármester ismerteti  a  bizottság 1329 hrsz-ú,  Enying,  Kossuth u.  29.  szám 
alatti  ingatlannal  kapcsolatos  határozati  javaslatát,  melynek  formája  tévesen  került 
kialakítása  a  mellékelt  jegyzőkönyv  szerint.  Kérdés,  hozzászólás  nem  lévén  szavazásra 
bocsátja  a  határozati  javaslatot,  kéri,  hogy  aki  a  javaslattal  egyetért,  kézfeltartással 
szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
201/2008 (V. 28.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy az Enying 1329 hrsz-ú, Enying, Kossuth u. 29. 
szám  alatti  ingatlan  udvarán  található  lakásrész  műszaki 
állapota miatt lakhatásra nem alkalmas, és a közeljövőben az 
ingatlan egészének értékesítését tervezi az önkormányzat.

Igény  szerint  továbbra  is  közreműködik  Raffael  Józsefné, 
Enying,  Marosi  u.  16.  szám alatti  lakos ápolóotthonban való 
elhelyezésének ügyében.

Határidő: 2008. június 15.
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Felelős: Tóth Dezső
polgármester

6.9 Kovács Andrásné szociális bérlakás iránti kérelme

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  a  bizottság  ingatlanvásárlási  szándék  fenntartására 
irányuló 91/2008. (V. 20.) számú, melléklet szerinti határozati javaslatát. Kérdés, hozzászólás 
nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, kéri, hogy aki a javaslattal egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
202/2008 (V. 28.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy 74/2008. (II. 27.) számú határozatában foglalt 
ingatlanvételi szándékát továbbra is fenntartja.

Határidő: 2008. június 15.

Felelős: Tóth Dezső
polgármester

6.10 Tri-bal-3 Kft. kérelme

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  a  bizottság  együttműködési  megállapodás 
módosításának elutasítására irányuló melléklet szerinti, 92/2008. (V. 20.) számú határozati 
javaslatát. Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, kéri, 
hogy aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
203/2008 (V. 28.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Tri-bal-3  Kft-vel  (8000  Székesfehérvár, 
Oskola u. 11.)  2003. január 16. napján kötött együttműködési 
megállapodás módosítására irányuló kérelmet elutasítja azzal, 
hogy  a  beruházás  megvalósulását  elviekben  továbbra  is 
támogatja.

Határidő: 2008. június 15.

Felelős: Tóth Dezső
polgármester

6.11 Szabó Attiláné részére parkolóhely biztosítása
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Tóth Dezső polgármester ismerteti a bizottság parkolóhely biztosítására irányuló, 96/2008. 
(V.  20.)  számú,  melléklet  szerinti  határozati  javaslatát.  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, 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
204/2008 (V. 28.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  Szabó  Attiláné  szakgyógyszerész  (8130 
Enying,  Szabadság  tér  9.)  kérelmének helyt  ad,  és  az  OTÉK 
által  meghatározott  számú  parkolóhelyet  az  önkormányzat 
tulajdonát  képező  Enying  1413/2   hrsz-ú  ingatlanon  a 
járművek elhelyezésének  szabályozásáról  szóló  16/2006.  (VI. 
30.)  számú helyi rendelete értelmében biztosítja.

Határidő: 2008. június 15.

Felelős: Tóth Dezső
polgármester

6.12 LIDL Magyarország Bt. rendezési terv módosítására irányuló kérelme

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  a  bizottság  szabályozási  vonal  és  övezeti  besorolás 
módosításához hozzájáruló 97/2008. (V. 20.) számú, melléklet szerinti határozati javaslatát. 
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, kéri, hogy aki a 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
205/2008 (V. 28.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő  –  testülete  úgy 
határozott,  hogy  az  Enying  2276-2279,  és  2381/1-2  hrsz-ú 
ingatlanok  között  húzódó  szabályozási  vonal  és  övezeti 
besorolás módosításához hozzájárul.

A  rendezési  terv  módosításával  kapcsolatban  felmerülő 
költségek a LIDL Magyarország Bt-t terhelik.

A temető bővítésére szánt tartalék terület határának, valamint 
az  utcafronti  telekszélesség  nagyságának  módosítására 
irányuló igényt a REGIOPLAN Környezet- és Településtervező 
Kft.  részére  továbbítja,  s  a  módosítással  kapcsolatban 
állásfoglalását kéri.

Határidő: 2008. június 15.

Felelős: Tóth Dezső 
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polgármester

6.13 Településközpont  rehabilitációra  vonatkozó  engedélyezési  eljárás  igazgatási 
szolgáltatási díjának biztosítása

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  a  bizottság  szolgáltatási  díj  biztosítására  irányuló, 
98/2008.  (V. 20.)  számú,  melléklet  szerinti  határozati  javaslatát.  Kérdés,  hozzászólás  nem 
lévén  szavazásra  bocsátja  a  határozati  javaslatot,  kéri,  hogy  aki  a  javaslattal  egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
206/2008 (V. 28.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a Szabadság téri lakótömb közlekedés építési 
terve  engedélyezési  eljárásának igazgatási  szolgáltatási  díjára 
300 eFt-ot biztosít a működési hitel terhére.

Határidő: 2008. június 15.

Felelős: Tóth Dezső
polgármester

Nyikos István képviselő  javasolja  újratárgyalni  a  Süllős&Süllős  Bt.  módosításra  irányuló 
kérelmét,  mert  véleménye  szerint  rossz  döntés  született.  A  bizottság  azért  javasolta  a 
módosítás elfogadását, mert így egy éven át nem várható újabb emelési kérelem, és ez meg 
sem közelíti az éves infláció mértékét. Ha a testület nem fogadja el ezt az emelési kérelmet, 
ősszel várhatóan nagyobb mértékű emelést fog előterjeszteni a Bt.

Szörfi István jegyző is megerősíti, hogy a javaslat elutasításával az önkormányzatnak többet 
kell fizetnie.

Dr. Miljanovits György  képviselő nem érti, miért az önkormányzatnak kell megfizetnie a 
különbözetet. Véleménye szerint alacsonyak a térítési díjak, nem közpénzből kellene fizetni a 
különbözetet, fizessék a szolgáltatási igénybe vevők.

Závodni Lászlóné pénzügyi vezető ismerteti, hogy  felsőbb szintű jogszabály írja elő, hogy a 
térítési díj  a nem lehet magasabb a nyersanyagnorma ÁFA-val emelt összegénél. Ha ettől 
eltér az önkormányzat nem igényelhető utána normatíva.

Nagy József Ödön képviselő javasolja újratárgyalni a napirendet.

Tóth  Dezső polgármester  kéri,  hogy  aki  a  napirend  újratárgyalásával  egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

A  Képviselő-testület  9  igen  szavazattal,  1  ellenszavazattal,  1  tartózkodással  a  napirend  
újratárgyalását elfogadta.

Dr. Miljanovits György képviselő irreálisan magasnak tartja a közétkeztetés költségét.
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Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  a  Pü.  bizottság  Élelmezési  Szolgáltatási  Szerződés 
módosítására  irányuló,  66/2008.  (V.  19.)  számú,  melléklet  szerinti  határozati  javaslatát. 
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, kéri, hogy aki a 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
207/2008 (V. 28.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Süllős  &  Süllős  Bt-vel  2004.  május  4-én 
kötött  Élelmezési  Szolgáltatási  Szerződést  jelen  határozat 
melléklete szerint javasolja módosítani. A módosítás az előző 
időszakhoz képest 17% emelést tartalmaz.

Felhatalmazza  a  polgármestert  az  Élelmezési  Szolgáltatási 
Szerződés jelen határozat melléklete szerinti módosítására.

Határidő: 2008. szeptember 1.

Felelős: Tóth Dezső 
polgármester

Tóth Dezső polgármester – egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén – az ülést 17.10 órakor 
bezárja.

Enying, 2008. május 29.

  Tóth Dezső Szörfi István
polgármester     jegyző

Mohai Istvánné Nagy József Ödön
      hitelesítő        hitelesítő


