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a Képviselő-testület 2007. szeptember 10-én tartott
rendkívüli nyílt üléséről

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

Jelen vannak: Tóth Dezső polgármester
Botos Sándor, Buza Lajos, Gál Balázs, dr. Lelkes Ákos, Mohai Istvánné, Nagy 
József Ödön, Venczel Zita képviselők
Szörfi István jegyző, dr. Takács László aljegyző
Szabó Jánosné ESZI vezető, Kranauer Gyuláné Eü Bizottság kültagja

Vassné Zsemberi Katalin jegyzőkönyvvezető

Tóth  Dezső polgármester  köszönti  a  megjelent  képviselőket,  megállapítja,  hogy  a  képviselők 
határozatképes számban, 8 fővel megjelentek, és az ülést 07.34 perckor megnyitja. A jegyzőkönyv 
vezetésére felkéri Vassné Zsemberi Katalint, a jegyzőkönyv hitelesítésére Gál Balázs és dr. Lelkes 
Ákos  képviselőket.  Elmondja,  hogy  a  rendkívüli  testületi  ülés  az  Egészségügyi  és  Szociális 
Bizottság  kezdeményezésére,  a  bizottság  118/2007.  (09.03.)  számú  határozata  alapján  lett 
összehívva.  Az  ülés  egyetlen  napirendi  pontja  az  ESZI  alapdokumentumainak  elfogadása  a 
módosításokkal egységes szerkezetben. Napirend módosító javaslat nem lévén kéri,  hogy aki a 
napirenddel egyetért, kézfeltartással szavazzon.

 A Képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal a napirendet elfogadta.

N a p i r e n d:

Nyílt ülés 

1. ESZI  alapdokumentumainak  elfogadása  a  módosításokkal  egységes 
szerkezetben

1. ESZI alapdokumentumainak elfogadása a módosításokkal egységes szerkezetben

Tóth Dezső polgármester  elmondja,  hogy mivel  az Egészségügyi  és  Szociális  Bizottság elnöke 
nincs jelen az ülésen, így ő fogja ismertetni a napirendi pontot. Ismerteti az előterjesztést és az első 
-  az  Egyesített  Szociális  Intézmény  Alapító  Okiratára  vonatkozó  –  határozati  javaslatot. 
Hozzászólás,  kérdés  nem  lévén  kéri,  hogy  aki  a  határozati  javaslattal  egyetért,  kézfeltartással 
szavazzon.

Bíró Attila képviselő 07.37 perckor megérkezik az ülésre, a képviselők létszáma 9 fő.

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  320/2007. 
(IX.10.) számú határozata:



Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy az Egyesített Szociális Intézmény 391/2005. (XII.19.) 
számú határozatával  elfogadott  Alapító  Okiratát  2007.  szeptember 
10-i  hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

Az Alapító Okirat

2. pontja, azaz az intézmény telephelyei:
Kiegészül: „8130 Enying, Hősök tere 5. sz.”

8.5. pontja, azaz az intézmény alaptevékenysége:
A  szakosított  ellátás  kifejezés  helyébe  a  szociális 
alapszolgáltatás kifejezés lép.

8.8. pontja: (új pont)
Kiegészül: „Jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás  85323-3 

szakfeladat”.
10.1. pontja, azaz az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon:

Kiegészül: … s azon belül az … után:

A  bentlakást  nyújtó  Idősek  Otthona,  az  idősek  nappali 
ellátása,  a  szociális  étkeztetés,  a  Házi  segítségnyújtás,  a 
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a Családsegítő szolgálat, a 
Gyermekjóléti  szolgálat  és  az  intézményvezetés  nyert 
elhelyezést.

Továbbá  az  enyingi  2015  hrsz-ú,  ténylegesen  8130  Enying, 
Hősök tere 5. szám alatti ingatlan, melyben 19 férőhelyes, tartós 
elhelyezést nyújtó Idősek Otthona működik.

A  képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert  az  Alapító  Okirat 
egységes  szerkezetbe  foglalására,  valamint  a  módosítás  Magyar 
Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága felé történő jelentésére.

Felelős: Tóth Dezső polgármester
Határidő: azonnal

Buza Lajos képviselő jelzi, hogy Szabó Attila, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke azért 
nem  tud  részt  venni  a  képviselő-testületi  ülésen,  mert  neki  kell  –  családja  tagjainak  egyéb 
elfoglaltságára tekintettel – a gyógyszertári nyitást elvégeznie.  

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  a  második  –  az  Egyesített  Szociális  Intézmény  szakmai 
programjára vonatkozó – határozati  javaslatot.  Hozzászólás, kérdés nem lévén kéri,  hogy aki a 
határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  321/2007. 
(IX.10.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a 391/2005. (XII.19.) számú határozatával elfogadott 
Egyesített Szociális Intézmény ápolást, gondozást nyújtó szakosított 
ellátás  szakmai  programját  2007.  szeptember  10-i  hatállyal  a 
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módosításokkal  egységes  szerkezetben,  ezen  határozat  melléklete 
szerinti formában és tartalommal elfogadja.

Felelős: Tóth Dezső polgármester
Határidő: azonnal

 Tóth Dezső polgármester  ismerteti  a  harmadik  –  az  Érdekképviseleti  Fórum  megalakulására 
vonatkozó  –  határozati  javaslatot.  Hozzászólás,  kérdés  nem  lévén  kéri,  hogy  aki  a  határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  322/2007. 
(IX.10.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy az Egyesített Szociális Intézmény 391/2005. (XII.19.) 
számú  határozatával  elfogadott  Érdekképviseleti  Fórum 
megalakulásának és működésének szabályait 2007. szeptember 10-i 
hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

A IV. fejezet az alábbi 3. ponttal egészül ki:
„3.  Az  Érdekképviseleti  Fórum  megalakítását  és  működését  a 
székhelyen, illetve telephelyenként kell biztosítani.”

Felelős: Tóth Dezső polgármester
Határidő: azonnal

Tóth Dezső polgármester ismerteti a negyedik – az Érdekképviseleti Fórumba való delegálásra 
vonatkozó  –  határozati  javaslatot.  Hozzászólás,  kérdés  nem  lévén  kéri,  hogy  aki  a  határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  323/2007. 
(IX.10.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy az Egyesített Szociális Intézmény Érdekképviseleti Fórumába – 
mint a fenntartó képviselőjét – a székhelyre és a telephelyre egyaránt 
Sirsom  Irma,  Enying  Város  Önkormányzat,  Polgármesteri  Hivatal 
tisztviselőjét delegálja.

Felelős: Tóth Dezső polgármester
Határidő: azonnal

Tóth Dezső polgármester ismerteti  az ötödik – az Egyesített  Szociális  Intézmény Szervezeti  és 
Működési  Szabályzatának módosítására  vonatkozó –  határozati  javaslatot.  Hozzászólás,  kérdés 
nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének  324/2007. 
(IX.10.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a 391/2005. (XII.19.) számú határozatával elfogadott 
Egyesített Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát 
2007. szeptember 10-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja:

A Szervezeti és Működési Szabályzat

I/3. pontja (az intézmény telephelyei)
Kiegészül: „8130 Enying, Hősök tere 5. szám”.

II/3. (Az intézmény szervezete és egységeinek feladata)
Kiegészül: „Ápolást – gondozást nyújtó intézmény

Idősek Otthona
8130 Enying, Hősök tere 5. szám
Engedélyezett férőhely: 19 fő
Szakfeladat szám: 885317-0”.

Felelős: Tóth Dezső polgármester
Határidő: azonnal

Szabó Jánosné ESZI vezető megköszöni a képviselőknek a támogatásukat és az intézmény sikeres 
megnyitásában való közreműködésüket.

Tóth Dezső polgármester több hozzászólás, kérdés nem lévén megköszöni a részvételt és 07.44 
perckor a rendkívüli ülést bezárja.

Enying, 2007. szeptember 10.

    Tóth Dezső Szörfi István
polgármester      jegyző

  Gál Balázs          Dr. Lelkes Ákos
   hitelesítő   hitelesítő
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