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JEGYZŐKÖNYV

a Képviselő-testület 2008. november 5-én
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,
Venczel Zita képviselők

Szörfi István jegyző,
Závodni Lászlóné pénzügyi vezető

Szemerei Szilvia jegyzőkönyvvezető

Jelezte távolmaradását: Nyikos István, dr. Óvári László, Szabó Attila képviselő

Tóth Dezső polgármester köszönti a megjelent képviselőket, a televízió nézőit. Az ülést 15.00 
órakor  megnyitja.  Megállapítja,  hogy  a  képviselők  határozatképes  számban  megjelentek, 
létszámuk  11  fő.  A  jegyzőkönyv  vezetésére  felkéri  Szemerei  Szilviát,  a  jegyzőkönyv 
hitelesítésére  Bíró  Attila  és  Botos  Sándor  képviselőket.  Ismerteti  a  napirendet.  Napirend 
módosításként javasolja 1.3. pontként napirendre tűzni rendkívüli előterjesztéseit, melynek 
keretében három előterjesztéssel kíván élni. Második módosításként javasolja a zárt ülés 1.2. 
napirendi  pontjaként  napirendre  tűzni  peres  ügyben  állásfoglalást.  Kéri,  hogy  aki  a 
rendkívüli előterjesztések napirendre tűzésével egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal a nyílt ülés 1.3. és a zárt ülés 1.2.  napirendi  
pontjaként napirendre tűzte a polgármester rendkívüli előterjesztéseit.

Szörfi  István jegyző  a  2.1.  napirendi  pontot  nem  kívánja  külön  tárgyalni  a 
rendelettervezettől,  ezért  a  3.8.  napirendi  pontnál  kívánja  ismertetni  előterjesztését  és 
határozati javaslatát. Kéri e szerint módosítani a napirendet.

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

A Képviselő-testület  11  igen,  egyhangú szavazattal  a  2.1.  napirendi  pont  3.8.  napirendi  pontnál  
történő ismertetését elfogadta.

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

A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal a napirendet elfogadta.



N a p i r e n d:

Nyílt ülés 15:00 órától

1. Polgármester előterjesztései
1.1 Beszámoló a két ülés közötti időszakban történtekről 
1.2 Enying  város  csapadékvíz-elvezetése  tárgyú  vízjogi  létesítési 

engedélyezési terv módosítása
1.3 Rendkívüli előterjesztések

Előadó: Tóth Dezső
polgármester

2.Jegyző előterjesztései
2.1Irattári polcokra előirányzat felszabadítása

 Előadó: Szörfi István
jegyző

3.Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előterjesztései
3.1Ingatlanhasználati szerződés kötése észlelőkút üzemeltetéséhez
3.2Enying, Kossuth u. 22. szám alatti irodaépület tetőfelújítása
3.3A Szabó Kereskedelmi Kft helyiségbérleti szerződés módosítására irányuló 
kérelme
3.3.1Bérleti szerződés módosítása
3.3.2Épületrész bérbeadására pályázati felhívás közzététele
3.4Rendelőintézeti büféhelyiség további hasznosítása
3.5Ady E. u. 2. szám alatti ingatlan bérlemény földgáz közüzemi díj költségek 
megosztása
3.6Özv. Králl Károlyné lakbér-hátralék elengedésére irányuló kérelme
3.7Fodor  József  és  felesége életkörülményeik  javítása  érdekében benyújtott 
kérelme
3.8A  közterület-használat  helyi  szabályozásáról szóló  11/1999.  (V.  10.)  számú 
rendelet módosítása

Közigazgatási  Hivatal  közterület-használati  rendelettel  kapcsolatos 
törvényességi felhívásának elfogadása

Előadó: Bíró Attila
TFB elnöke

4.Pénzügyi Bizottság előterjesztései 
4.1Védőnői szolgálat részére számítógép vásárlása
4.2Tájékoztató
4.2.1Szirombontogató Óvoda átcsoportosítási kérelme
4.2.2Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár átcsoportosítási kérelme

Előadó: Buza Lajos
PüB elnöke

5.Vegyes ügyek

Zárt ülés 
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1. Polgármester előterjesztése
1.1 Városunkért  Közalapítvány  Felügyelő  Bizottsága  tagjainak 

megválasztása

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

Tóth Dezső polgármester ismerteti a két ülés közötti időszakban történtekről szóló melléklet 
szerinti beszámolóját.

1.2 Enying város  csapadékvíz-elvezetése tárgyú vízjogi  létesítési  engedélyezési  terv 
módosítása

Tóth Dezső polgármester ismerteti a melléklet szerinti előterjesztést és a határozati javaslatot 
a  vízjogi létesítési engedélyezési terv módosítására vonatkozóan. Kérdés, hozzászólás nem 
lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.  

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
352/2008 (XI. 05.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  Enying  város  csapadékvíz-elvezetése  tárgyú 
vízjogi  létesítési  engedélyezési  terv  módosításához  a  tervező 
javaslata alapján hozzájárulását adja.
A  tervmódosítás  eredményeképpen  a  tárgyi  zárt 
csapadékcsatorna  az  önkormányzat  tulajdonában  lévő  Enying 
2813,  2815,  2811,  2810,  2809  hrsz-ú  ingatlanokon  létesül  a 
határozat mellékletét képező vázlat szerint.

Felkéri  a  tervezőt  a  vízjogi  létesítési  engedélyezési  terv 
módosítására.

Határidő: 2008. november 15.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

1.3 Rendkívüli előterjesztések

Tóth  Dezső  polgármester  elmondja,  hogy  november  13.  napján  15.00  órai  kezdettel 
rendkívüli  zárt  ülés összehívását kezdeményezi Enying város közbiztonsága tárgyában, a 
meghívott  vendégek  Csizek  Tibor  székesfehérvári  rendőrfőkapitány  és  Angyal  Gábor 
enyingi rendőrőrsparancsnok. 

Az előzetesen kikért vélemények alapján ugyanezen napon 17.00 órai kezdettel a Művelődési 
Házban  képviselő-testületi  ülés  keretében  közmeghallgatásra  kerül  sor,  melynek  tárgya 
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Enying  város  szennyvízelvezetésével  és  tisztításának  megvalósításával  kapcsolatban 
végrehajtandó feladatok.

A  Városkörnyéki  Koordinációs  Bizottság  a  tagtelepülések  állásfoglalását  kéri  arra 
vonatkozóan, hogy kik alkossák a közösséget és működtessék tovább a pénzügyi alapokat: 
csak a Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társuláshoz tartozó önkormányzatok vagy más 
települések is. Kéri a képviselőket, döntsenek arról, hogy Enying továbbra is részt vegyen-e 
tagként  a  szerveződésben.  2002  és  2003  évben  élt  utoljára  Enying  a  lehetőséggel,  hogy 
kamatmentes hitelt igényeljen a pénzügyi alapból. Véleménye szerint kárára nem válik az 
önkormányzatnak, ha továbbra is tag marad.

Gebula Béla Ákos képviselő kérdezi, hogy költségvetési vonzata van-e a tagságnak.

Závodni  Lászlóné pü.  vezető elmondja,  hogy az éves tagdíj  több százezer  forint,  melyet 
lakosságszám arányosan kell fizetni.

Nagy József Ödön képviselő javasolja a költségvetés megvitatásakor visszatérni a kérdésre 
és dönteni.

Gebula Béla Ákos képviselő nem javasolja ad hoc módon dönteni, át kell gondolni.

Závodni  Lászlóné pü.  vezető  véleménye  szerint  akkor  nem  szabad  elvetni,  ha  az 
önkormányzat valóban élni kíván vele. Úgy működik az alap, hogy évente meghatározzák a 
célokat  és  fejlesztéseket,  amire  kamatmentes  visszafizetendő  támogatást  lehet  igényelni, 
melyet ötévente kell törleszteni. 2001. óta Enying csak fizetett, ha nem kívánnak élni vele, 
felesleges fizetni.

Buza  Lajos képviselő  szerint  fejlesztési  önrészként  lehetett  volna  lekérni  a  támogatást. 
Véleménye szerint ez nem a testület feladata, a városvezetésnek ezt kérni kell.

Nagy  József  Ödön képviselő  elmondja,  hogy  öt  év  alatt  kb.  3  milliót  fizetett  be  az 
önkormányzat. Véleménye szerint is kérni kell a támogatást. A focipályára évente 2 milliót 
fizet az önkormányzat, arra is igénybe lehet venni majd.

Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja a tagság további fenntartását. Kéri, hogy aki a 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.  

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
353/2008 (XI. 05.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy továbbra is tagja kíván lenni a Városkörnyéki 
Koordinációs Bizottságnak.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Dezső polgármester
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2. Jegyző előterjesztései
2.1 Irattári polcokra előirányzat felszabadítása

Szörfi István jegyző ismerteti a melléklet szerinti előterjesztést, elmondja, hogy november 
végén, december elején át is kell költöztetni az irattárat.

Buza  Lajos képviselő  javasolja  számlával  igazolt  költségek  összegéig  felszabadítani  és 
átcsoportosítani a zárolt előirányzatot.

Nagy  József  Ödön képviselő  újszerű  megközelítésnek  tartja  a  Pü.  Biz.  elnökének 
hozzászólását.  Soha ilyet nem csinált a testület, véleménye szerint ennyi bizalommal lenni 
kell egymás iránt. Nem tartja szerencsésnek módosítani a határozati javaslatot.

Szörfi István jegyző ismerteti, hogy a számlát ki kell fizetni. Miből fizesse ki, ha a testület 
nem szabadítja fel a szükséges összeget? Addig nem is vállalhat kötelezettséget, amíg nem 
áll  rendelkezésére a pénz.  Céja,  hogy a legoptimálisabban használja fel  a költségvetésben 
biztosított összeget. Emlékezteti rá a jelenlévőket, hogy a szoftver vásárlásra 2,5 millió Ft volt 
betervezve,  és  valójában  végül  700  eFt-ba  került.  Kérdezi  Buza  Lajos  képviselőt,  hogy 
hozzászólása módosító javaslat volt, vagy csupán vélemény?

Buza Lajos képviselő véleménye szerint azért van ekkora hiánya az önkormányzatnak, mert 
eddig így gondolkodtak.  Nem szórni  kell  a pénzt,  hanem megfontoltan gazdálkodni.  Ha 
felszabadítják az 1 millió Ft-ot, biztosan marad belőle valami, ami már nem a testület által 
megfogalmazott cél forrása lesz. A számla kibocsátása és a fizetés között van némi idő, ami 
alatt dönthet a testület a felszabadításról.

Szörfi István jegyző elmondja, hogy a megrendelés mögött kell, hogy legyen anyagi fedezet. 
Ha nincs felszabadítva a szükséges összeg, nincs fedezet, és nem rendelheti meg a polcokat 
és az irattartókat.

Nagy József Ödön képviselő felhívja rá a figyelmet, hogy Buza Lajos képviselő kettő éve a 
Pü. Biz. elnöke, így tudnia kellene, hogy előirányzat nélkül felelősséget vállalni nem lehet.

Gebula  Béla  Ákos képviselő  emlékezteti  a  jelenlévőket,  hogy  a  szoftver  vásárlásra 
elkülönített 2,5 millió Ft-ból csak 700 eFt került felhasználásra, így ott rendelkezésre áll a 
szükséges 1 millió Ft.

Szörfi István jegyző elmondja, hogy csak a szükséges 700 eFt került felszabadításra a többi 
továbbra is zárolva van.

Dr. Miljanovits György képviselő érzi a bizottság elnökének aggodalmát, de a bizottságnak 
továbbra is meg van az a jogosítványa, hogy leellenőrizheti a számlákat.

Buza Lajos képviselő örül Nagy József Ödön véleményének, de felhívja rá a figyelmet, hogy 
nem  a  Pü.  Biz.  gazdálkodik.  Nagy  József  Ödön  és  társai  tesznek  előterjesztéseket  és 
javaslatokat,  hogy  biztosítson  a  testület  bizonyos  összegeket  valamely  célokra. 
Nehezményezi,  hogy  800  eFt  került  kifizetésre  a  német  vendégekre,  miközben  az 
önkormányzat nehéz helyzetben van. A következő nemzedéket adósítják el.

Nagy József Ödön képviselő szerint kettő éve egyetlen ilyen előterjesztést sem tett.
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Gebula Béla Ákos képviselő ügyrendi javaslattal él, javasolja lezárni a vitát.

Tóth  Dezső  polgármester  kéri,  hogy  aki  a  vita  lezárásával  egyetért,  kézfeltartással 
szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal a vitát lezárta.

Szörfi István jegyző ismerteti az 1 millió Ft felszabadítására és átcsoportosítására irányuló 
melléklet szerinti határozati javaslatot.

Tóth  Dezső  polgármester  kéri,  hogy  aki  a  határozati  javaslattal  egyetért,  kézfeltartással 
szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
354/2008 (XI. 05.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  irattár  kialakítására  előirányzott,  zárolt 
1.000.000,-  Ft  előirányzatot  felszabadítja,  és  átcsoportosítja  a 
Polgármesteri Hivatal dologi kiadásaira.

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: azonnal

Felelős: Tóth Dezső polgármester

3. Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előterjesztései
3.1 Ingatlanhasználati szerződés kötése észlelőkút üzemeltetéséhez

Bíró Attila TFB elnök ismerteti a bizottság észlelőkút használatához, üzemeltetéséhez való 
hozzájárulásra irányuló, melléklet szerinti határozati javaslatát.

Tóth  Dezső  polgármester  –  kérdés,  hozzászólás,  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 
355/2008 (XI. 05.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy a  határozat  elválaszthatatlan  mellékletét 
képező  szerződéstervezetben szereplő  feltételekkel  hozzájárul 
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ahhoz, hogy a tulajdonát képező Enying 7929 hrsz-ú ingatlanon 
található észlelőkutat a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és 
Vízügyi Igazgatóság (8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6. szám 
alatti  székhelyű,  képviseli:  Dr.  Csonki  István  igazgató) 
közfeladatai ellátása érdekében használja, üzemeltesse.

Felhatalmazza a polgármestert az ingatlanhasználati szerződés 
aláírására.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: 2008. november 15.

3.2 Enying, Kossuth u. 22. szám alatti irodaépület tetőfelújítása

Bíró Attila TFB elnök ismerteti a bizottság irodaépület tető-felújítási munkáinak elvégzésére, 
parkoló kialaítására irányuló, melléklet szerinti határozati javaslatát.

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

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
356/2008 (XI. 05.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  megbízza  Enying  Város  Szolgáltató 
Intézményét az Enying, Kossuth u. 22. szám alatti irodaépület 
tetőfelújítási  munkáinak  mellékelt  költségvetés  szerinti, 
valamint  az  irodaépület  parkolóhelyeinek  költségvetésben 
szereplő  munkadíj  terhére  történő  kivitelezésével.  A 
bádogosmunkák  elvégzése  tekintetében  alvállalkozó 
alkalmazására lehetőséget biztosít. Az építési költség fedezetéül 
az  Enying  2754/10  hrsz-ú  ingatlan  értékesítéséből  befolyó 
pénzösszeg szolgál.

Felelős: Viplak Tibor EVSZI vezető

Határidő: 2009. április 30.

3.3 A Szabó Kereskedelmi Kft helyiségbérleti szerződés módosítására irányuló kérelme
3.3.1 Bérleti szerződés módosítása

Bíró Attila TFB elnök ismerteti a bizottság helyiségbérleti szerződés módosítására irányuló, 
melléklet szerinti határozati javaslatát.

Tóth Dezső  polgármester  – kérdés,  hozzászólás  nem lévén –  kéri,  hogy aki  a  határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
357/2008 (XI. 05.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy az  önkormányzat  tulajdonában lévő  Enying 
1400/3 hrsz-ú,  a valóságban Enying, László király u. 1. szám 
alatti  élelmiszerdiszkont  bérbeadása  érdekében  a  Szabó 
Kereskedelmi  Kft-vel  (8600  Siófok,  Marosi  u.  2.  szám  alatti 
székhelyű, képviseli:  Szabó Sándor ügyvezető igazgató)  2003. 
február  10.  napján  megkötött  helyiségbérleti  szerződést  az 
alábbiak szerint módosítja:

1. a szerződés 1. pontjában körülírt bérlemény területe a volt 
zöldséges  üzlethelyiség  hasznos  alapterületével  csökken, 
azaz 366 m2-ra módosul

2. a  bérlemény  2008.  évben  fizetendő  bérleti  díja  264.090,- 
Ft/hó összegre módosul

Felkéri  a  polgármesteri  hivatalt  a  helyiségbérleti 
szerződésmódosítás elkészítésére.
Felhatalmazza  a  polgármestert  a  helyiségbérleti 
szerződésmódosítás aláírására.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: azonnal

3.3.2 Épületrész bérbeadására pályázati felhívás közzététele

Bíró  Attila TFB  elnök  ismerteti  a  bizottság  üzlethelyiség  bérbeadására,  pályázati  eljárás 
lefolytatására irányuló, melléklet szerinti határozati javaslatát.

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

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
358/2008 (XI. 05.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy az  önkormányzat  tulajdonában lévő  Enying 
1400/3 hrsz-ú,  a valóságban Enying, László király u. 1. szám 
alatti  élelmiszerdiszkont  bérbeadása  érdekében  a  Szabó 
Kereskedelmi  Kft-vel  (8600  Siófok,  Marosi  u.  2.  szám  alatti 
székhelyű, képviseli:  Szabó Sándor ügyvezető igazgató)  2003. 
február  10.  napján  megkötött  helyiségbérleti  szerződés 
357/2008.  (XI.  05.)  számú  határozata  szerinti  módosítását 
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követően az épület  részét  képező 56 m2 hasznos alapterületű 
volt zöldséges üzlethelyiséget bérbe kívánja adni.

Ennek  érdekében  az  önkormányzat  tulajdonában  lévő  lakások  és  
helyiségek  bérletéről  és  elidegenítéséről szóló  25/2002.  (XII.  12.) 
számú helyi rendelet 14. § (6) bekezdése értelmében pályázati 
felhívást tesz közzé.

Az  üzlethelyiség  minimális  bérleti  díjaként  500,-  Ft/m2 

egységárat állapít meg.

A  helyiség  kereskedelmi  és  szolgáltató  tevékenység  céljára 
adható  bérbe.  A  bérbeadással  kapcsolatos  további  feltételek 
külön tárgyalás és megállapodás tárgyát képezik.

A  bérbeadás  folyamatánál  az  önkormányzat  tulajdonában  lévő  
lakások  és  helyiségek  bérletéről  és  elidegenítéséről szóló  25/2002. 
(XII. 12.) számú helyi rendelet szabályait kell alkalmazni.

Megbízza  a  polgármesteri  hivatalt  a  pályázati  eljárással 
kapcsolatos feladatok ellátásával.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: folyamatos

3.4 Rendelőintézeti büféhelyiség további hasznosítása

Bíró  Attila TFB  elnök ismerteti  a  bizottság  büféhelyiség  bérbeadására,  versenytárgyalási 
tájékoztató összeállítására irányuló, melléklet szerinti határozati javaslatát.

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

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
359/2008 (XI. 05.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  Enying  Város  Önkormányzata  és  Hegedűs 
Krisztina Enying, Rákóczi u. 9. szám alatti lakos között létrejött 
bérleti  jogviszony megszűnését  követően a tulajdonában lévő 
enyingi 1474/58 hrsz-ú, a valóságban Enying, Szabadság tér 16. 
szám alatti rendelőintézetben található 19,61 m2 nagyságú büfé- 
és raktárhelyiséget bérbe kívánja adni.

Ennek  érdekében  az  önkormányzat  tulajdonában  lévő  lakások  és  
helyiségek  bérletéről  és  elidegenítéséről szóló  25/2002.  (XII.  12.) 
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számú helyi rendelet 14. § (6) bekezdése értelmében pályázati 
felhívást tesz közzé.

Minimális bérleti díjként 7.500,- Ft/hó összeget állapít meg.

A  helyiség  kereskedelmi  és  szolgáltató  tevékenység  céljára 
adható  bérbe.  A  bérbeadással  kapcsolatos  további  feltételek 
külön tárgyalás és megállapodás tárgyát képezik.

A  bérbeadás  folyamatánál  az  önkormányzat  tulajdonában  lévő  
lakások  és  helyiségek  bérletéről  és  elidegenítéséről szóló  25/2002. 
(XII. 12.) számú helyi rendelet szabályait kell alkalmazni.

Megbízza  a  polgármesteri  hivatalt  a  versenytárgyalási 
tájékoztató fentiek szerinti összeállításával.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: folyamatos

3.5 Ady  E.  u.  2.  szám  alatti  ingatlan  bérlemény  földgáz  közüzemi  díj  költségek 
megosztása

Bíró Attila TFB elnök ismerteti  a bizottság földgáz közüzemi díj  költségek megosztására 
irányuló, melléklet szerinti határozati javaslatát.

Tóth  Dezső  polgármester  javasolja  a  közös  használatban  lévő  összes  önkormányzati 
ingatlanra kiterjeszteni a határozati javaslatot.

Nagy József Ödön képviselő javasolja most így elfogadni a javaslatot, de nem látja semmi 
akadályát  annak,  hogy  a  testület  a  javaslatnak  megfelelően  módosítsa  a  vonatkozó 
rendeletét,  melynek  mellékletében  részletesen  felsorolható,  mely  hivatal  pontosan  hány 
négyzetmétert használ az adott ingatlanokból.

Szörfi István jegyző kérdezi, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek 
bérleti díjáról szóló rendeletre gondolt-e Nagy József Ödön. A következő ülésre elkészíti a 
hivatal a rendeletmódosítás tervezetét.

Nagy József Ödön képviselő az említett rendeletre gondolt.

Gebula Béla Ákos képviselő javasolja az összes közüzemi díj vonatkozásában követni ezt a 
koncepciót.

Tóth Dezső  polgármester visszavonja módosító javaslatát,  és – egyéb kérdés, hozzászólás 
nem lévén – kéri, hogy aki a bizottság eredeti határozati javaslatával egyetért, kézfeltartással 
szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
360/2008 (XI. 05.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy az  Enying 537 hrsz-ú,  Enying,  Ady E.  u.  2. 
szám  alatti  volt  okmányiroda  ingatlan  bérlemény  földgáz 
közüzemi  díja  tekintetében  a  költségek  megosztására  az 
alábbiak szerint biztosít lehetőséget:

Bérlők a bérlemény földgáz közüzemi költségeit a használatba 
adott helyiségek az épület hasznos alapterületéhez viszonyított 
arányában fizetik meg az önkormányzat részére.

Felkéri  a  polgármesteri  hivatalt,  hogy  a  bérleti  szerződések 
készítésekor  a  fenti  kiegészítést  vegye  figyelembe. 
Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződések aláírására.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: 2008. november 15.

3.6 Özv. Králl Károlyné lakbér-hátralék elengedésére irányuló kérelme

Bíró Attila TFB elnök ismerteti a bizottság ráfordítások költségének beszámítására irányuló, 
melléklet szerinti határozati javaslatát.

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

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
361/2008 (XI. 05.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy özv. Králl Károlyné, Enying, Malom u. 2. szám 
alatti lakos – mint az Enying 1329 hrsz-ú, a valóságban Enying, 
Kossuth u. 29. szám alatti épületben található lakás volt bérlője 
–  által  a  bérleményen  eszközölt  ráfordítások  bekerülési 
költségének  a  fennálló  11.750,-  Ft  összegű  lakbér-hátralékba 
való  beszámítására  lehetőséget  ad,  amennyiben  kérelmező  a 
számviteli  törvény  előírásainak  megfelelően  igazolja 
ráfordításait.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: 2008. november 30. 

3.7 Fodor József és felesége életkörülményeik javítása érdekében benyújtott kérelme

Bíró  Attila TFB  elnök  ismerteti  a  bizottság  ingatlancsere  támogatásának  elutasítására 
irányuló, melléklet szerinti határozati javaslatát.
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Tóth Dezső  polgármester  – hozzászólás,  kérdés  nem lévén –  kéri,  hogy aki  a  határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
362/2008 (XI. 05.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  Fodor  József  és  Fodor  Józsefné,  Enying-
Öreghegy,  Pincesor  5.  szám  alatti  lakosok  kérelmében 
előterjesztett  ingatlancsere  elképzelést  nem  áll  módjában 
támogatni.

Felkéri  Enying  Város  Szolgáltató  Intézményét,  hogy  a 
kérelmezők  ingatlanának  megközelíthetőségét  lehetősége 
szerint folyamatosan biztosítsa, az út járhatóságát tartsa fenn.

Felelős: Tóth Dezső polgármester
Viplak Tibor EVSZI vezető

Határidő: folyamatos

3.8 A közterület-használat helyi szabályozásáról szóló 11/1999. (V. 10.) számú rendelet 
módosítása

Bíró Attila TFB elnök elmondja, hogy a képviselők megkapták a rendelettervezetet, melyet 
terjedelmére tekintettel nem kíván ismertetni. Kéri annak elfogadását.

Tóth  Dezső  polgármester  –  hozzászólás,  kérdés  nem  lévén  –  kéri,  hogy  aki  a 
rendeletmódosítás elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A  Képviselő-testület  11  igen,  egyhangú  szavazattal  a  közterület-használat  helyi  
szabályozásáról szóló 11/1999.  (V.  10.)  számú  rendeletének  módosításáról,  jelen  
jegyzőkönyv elválaszthatatlan mellékletét  képező  19/2008.  (XI.  06.) számú rendeletet  
alkotja.

Közigazgatási  Hivatal  közterület-használati  rendelettel  kapcsolatos  törvényességi 
felhívásának elfogadása

Szörfi István jegyző elmondja,  hogy a Közig.  Hiv.  kérése,  hogy amennyiben a testület a 
törvényességi  felhívást  nem  fogadja  el,  úgy  azt  indokolja,  mely  a  bizottsági  ülésen 
megtörtént, s ez alapján készült a határozati javaslat. Kéri a határozati javaslat elfogadását.

Tóth  Dezső  polgármester  kéri,  hogy  aki  a  határozati  javaslattal  egyetért,  kézfeltartással 
szavazzon.

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

12



Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
363/2008 (XI. 05.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy a Közép-dunántúli  Regionális Közigazgatási 
Hivatal 2008. június 17. napján kelt,  02/562/2008. ügyszámú, 
Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  a 
közterület-használat  helyi  szabályozásáról  szóló  11/1999.  (V. 
10.) számú rendeletével kapcsolatos törvényességi felhívását az 
alábbiak kivételével elfogadja.

 A Képviselő-testület a rendelet 3. § (3) bekezdés c.) pontját 
nem  kívánja  most  törölni,  mert  e  rendelkezését  csak  a 
Részletes  Rendezési  Terv  elfogadásáig  kívánja  a  testület 
fenntartani,  mely  RRT  elfogadására  várhatóan  2009. 
március 31-ig sor kerül.

 A Képviselő-testület a rendelet 3. § (3) bekezdés i.) pontját 
nem kívánja módosítani, mert az abban foglalt rendelkezést 
korábban  épp  a  helyi  kereskedők,  üzlettel  rendelkezők 
védelme  érdekében  alkotta  meg,  akik  tevékenységükkel 
egész  éven  át  segítik  a  lakosság  különböző  igényeinek 
kielégítését.

 A Képviselő-testület a rendelet 3. sz. mellékletében szereplő 
mutatványos  tevékenység  végzéséhez  a  közterület-
használati  díjon  felül  előírt  kauciót  nem  kívánja  törölni, 
mert  a  kaució  bevezetésével  sikerült  elérni,  hogy  az 
engedélyes valóban olyan állapotban adja át a közterületet, 
ahogy  azt  átvette.  A  közterület  tisztaságának fenntartása 
érdekében  ezt  továbbra  is  szükségesnek  tartja  tekintettel 
arra,  hogy  csak  ez  a  forma  biztosítja  az  önkormányzat 
számára  a  közterület  nem  megfelelő  használatával 
kapcsolatosan  esetlegesen  felmerülő  többletköltségek 
megtérülését.

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Dezső polgármester  

4. Pénzügyi Bizottság előterjesztései 

4.1 Védőnői szolgálat részére számítógép vásárlása

Buza Lajos PüB. elnök ismerteti a bizottság pótelőirányzat biztosítására irányuló javaslatát.

Tóth  Dezső polgármester  –  kérdés,  hozzászólás nem  lévén  -  kéri,  hogy  aki  a 
rendeletmódosító javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
364/2008 (XI. 05.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Védőnői  Szolgálat  részére  számítógép  és 
szoftver  beszerzésére  180  eFt  pótelőirányzatot  biztosít  a 
működési hitel terhére.

F e l k é r i  a  P o l g á r m e s t e r i  H i v a t a l t ,  h o g y  a z 
e l ő i r á n y z a t - m ó d o s í t á s t  a z  ö n k o r m á n y z a t i 
e l ő i r á n y z a t - n y i l v á n t a r t á s b a n  v e z e s s e  á t , 
t o v á b b á  a  k ö l t s é g v e t é s i  r e n d e l e t 
m ó d o s í t á s a k o r  a z  e l ő i r á n y z a t  m ó d o s í t á s t  a 
k ö l t s é g v e t é s i  r e n d e l e t b e n  s z e r e p e l t e s s e .  

Határidő: azonnal

Felelős: Tóth Dezső polgármester

4.2 Tájékoztató
4.2.2 Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár átcsoportosítási kérelme

Buza  Lajos PüB.  elnök  ismerteti  a  bizottság  előirányzat  átcsoportosításra  irányuló,  saját 
hatáskörben  hozott  melléklet  szerinti  határozatát,  mely  szerint  a  bizottság  1.210  eFt-ot 
átcsoportosít a Művelődési Ház bérkiadásaiból dologi kiadásokra.

4.2.1 Szirombontogató Óvoda átcsoportosítási kérelme

Buza  Lajos PüB.  elnök  ismerteti  a  bizottság  előirányzat  átcsoportosításra  irányuló,  saját 
hatáskörben  hozott  melléklet  szerinti  határozatát,  mely   szerint  a  bizottság  1.000  eFt-ot 
átcsoportosít az óvoda bérkiadásaiból dologi kiadásokra.

5. Vegyes ügyek

Tóth Dezső polgármester több hozzászólás nem lévén 15.02 órakor a nyílt ülést bezárja.

Enying, 2008. november 10.

  Tóth Dezső Szörfi István
polgármester      jegyző

Bíró Attila Károly Botos Sándor
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       hitelesítő    hitelesítő
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