
JEGYZŐKÖNYV

a Képviselő-testület 2007. október 31-én 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,  Mohai  Istvánné,  Nagy 
József Ödön, Nyikos István, Venczel Zita képviselők
Szörfi István jegyző, dr. Takács László aljegyző
Závodni  Lászlóné  pénzügyi  vezető,  V.  Varga  József  újságíró,  Gál 
Zoltán Venturi Kft. ügyvez. ig.

Vassné Zsemberi Katalin jegyzőkönyvvezető

Tóth  Dezső polgármester  köszönti  a  megjelent  képviselőket  és  a  televízió  nézőit. 
Megállapítja,  hogy a képviselők határozatképes számban,  9  fővel  megjelentek és  az ülést 
15.00  órakor  megnyitja.  A  jegyzőkönyv  vezetésére  felkéri  Vassné  Zsemberi  Katalint,  a 
jegyzőkönyv  hitelesítésére  Nyikos  István  és  Venczel  Zita  képviselőket.  A  tévénézőknek 
tájékoztatásul  elmondja,  hogy  14  órai  kezdettel  a  képviselő-testület  egy  rendkívüli  ülést 
tartott,  sebességmérő készülékek elhelyezése ügyében. Elmondja, hogy jelen ülésről egyéb 
hivatalos elfoglaltságuk miatti távollétüket dr. Miljánovits György és Bíró Attila képviselők 
jelezték.  Buza  Lajos  képviselő  késését  jelezte,  illetve  Szabó Attila  képviselő  egy levélben 
jelezte  távollétét,  amely  levelet  majd  a  második  napirendi  pontnál  szeretne  felolvasni. 
Megjegyzi, hogy Dr. Óvári László képviselő nem jelezte távolmaradásának okát. Köszönti az 
ülésen  megjelent  Gál  Zoltánt,  a  Venturi  Kft.  ügyvezető  igazgatóját,  majd  ismerteti  a 
napirendet.  Módosító  javaslat  nem  lévén  kéri,  hogy  aki  a  napirenddel  egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal a napirendet elfogadta.

N a p i r e n d:

Nyílt ülés 

1. Polgármester előterjesztései
1.1 Beszámoló a két ülés között történtekről

2. Törvényességi észrevétel Szabó Attila „bizottsági” tárgyú levelével 
kapcsolatban

3. Egészségügyi és Szociális Bizottság előterjesztései
3.1 Dr. Taubert Márta gyermekorvos kérelme
3.2 Dr. Meláth Viola gyermekorvos kérelme
3.3 Hospice (ápolóotthon) létesítésének kérdése

4. Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előterjesztései
4.1. Enying Város szennyvíz-csatornázása tárgyú projekt kapcsán felmerült 

további feladatok



4.2. Uradalmi  magtárépület  emléktáblájának  elhelyezése,  valamint  a 
Szabadság téri szökőkút sorsa

4.3. Ihász  Istvánné,  8130  Enying,  Deák  köz  1.  szám  alatti  lakos  kérelme 
fekvőrendőr elhelyezése iránt

4.4. Dr. Bertalan Péter kérelme üzemorvosi feladatok ellátása ügyében
4.5. Enying  Város  Hulladékgazdálkodási  Tervének  felülvizsgálatáról  szóló 

rendelet (a Terv a márciusi TFB anyagban kiküldésre került)
4.6. Raffael  Józsefné,  8130  Enying,  Marosi  u.  16.  szám  alatti  lakos  újabb 

kérelmei szociális bérlakás, illetve ingatlana ügyében
4.7. Hidroglóbusz  ingatlan  közterületként,  gépjármű-parkolóként  való 

hasznosításának kérdése
4.8. Till  Balázs,  8130  Enying,  Ságvári  E.  u.  7/a.  szám  alatti  lakos  ajánlata 

önkormányzati földhasználat ügyében
4.9. Fenyő házaspár ingatlana,  valamint  a Kossuth u.  13.  szám alatti  lakás 

hasznosításának kérdése
4.10. A közlekedés biztonságának javítása érdekében tervezett beavatkozások 

támogatására kiírt GKM pályázat megvitatása (sebességjelző berendezés 
létesítése)

4.11. Dr.  Kis-Fekete  Valéria  kérelme  az  Esze  Tamás  utca  alsó  szakaszának 
csapadékvíz-rendezése ügyében

4.12. Az Euromusic Kft. módosított ajánlata/kérelme
4.13. Orova Balázs, 8130 Enying, Rákóczi u. 8-10. szám alatti lakos ajánlata az 

ingatlana előtti közterület esztétikusabbá tétele kapcsán
4.14. Magyarósi  József,  8151 Szabadbattyán,  Hársfa  u.  15.  szám alatti  lakos 

méltányossági kérelme szemétszállítási díj vonatkozásában
4.15. Enying,  Szabadság  tér  5.  szám  alatti  ingatlan  egyház  részére  történő 

átadásával kapcsolatos fejlemények
4.16. Szabó Katalin, 8130 Enying, Váci M. u. 5. szám alatti lakos kérelme az 

utca folytatását képező földút, valamint az utcai fasor rendezése ügyében
4.17. Enying  411  hrsz-ú,  út  művelési  ágú  ingatlant  övező  fás  rész 

gondozásához való hozzájárulás
4.18. Bíró Tibor, 8132 Lepsény, Posta u. 40. szám alatti lakos száraz akácfák 

kivágására tett ajánlata
4.19. Nagyné  Bánhidi  Éva,  8130  Enying,  Zalka  M.  u.  21.  szám  alatti  lakos 

termőföld bérleti ajánlata
4.20.E.ON ügyfélszolgálati iroda kialakítása Enyingen
4.21. Batthyány  kastély  lapostetős  épületrésze  szigetelésének  felújítása 

kapcsán beérkezett vállalkozói ajánlatok megvitatása
4.22.Czingiszer Imre, 8130 Enying-Alsótekeres, Lomb u. 7. szám alatti lakos 

kérelme nagyhaszonállat tartás ügyében
4.23. Ápolóotthon (hospice) létesítésének terve Városunkban
4.24. Szabó  Ker.  Kft.  megkeresése  a  jelenleg  működő  CBA Diszkontáruház 

további hasznosítása kapcsán
4.25.Raffael  Andor,  8130  Enying,  Dr.  Belák  S.  u.  15.  szám  alatti  lakos 

ingatlanvételi  kérelme  az  Enying  2754/18  hrsz-ú  ingatlan 
vonatkozásában

4.26. Süllős  &  Süllős  Bt.  tájékoztatója  beruházásuk  jövőjéről,  állásfoglalás 
kérése  önkormányzatunk  közétkeztetési  szolgáltatással  kapcsolatos 
jövőbeni szándékairól

4.27. Auer Krisztina,  8130 Enying,  Török B.  u.  2.  szám alatti  lakos kérelme 
fekvőrendőr elhelyezése iránt

5. Oktatási-, Kulturális és Sportbizottság előterjesztései
5.1. Javaslat költségvetési koncepcióhoz
5.2. Közoktatási szakértő felkérése 
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5.3. A nem szakrendszerű oktatás megszervezése a Török Bálint  Általános 
Iskola 5-6. évfolyamán

5.4. Tájékoztató a bizottság saját hatáskörében meghozott döntéseiről

6. Pénzügyi Bizottság előterjesztései
6.1 A Polgármesteri Hivatal 2007. I. félévi beszámolójának belső ellenőri 

vizsgálata
6.2 Enying Város Rendelőintézet lapostetős rész csapadékvíz szigetelése
6.3 Tájékoztató a bizottság saját hatáskörében meghozott döntéseiről

Zárt ülés

1. Egészségügyi és Szociális Bizottság előterjesztései
1.1 Laki Imréné védőnő kérelme

2. Oktatási-, Kulturális és Sportbizottság előterjesztései
2.1 A Városunkért Közalapítvány ügye

1. Polgármester előterjesztései
1.1 Beszámoló a két ülés között történtekről

Tóth Dezső polgármester ismerteti a két ülés közötti időszakban történtekről szóló, melléklet 
szerinti  beszámolóját,  valamint  Bánffyhunyad  polgármestere  Chis  Nicolae,  és 
alpolgármestere Szentandrasi István által küldött köszönő levelet.
 
A Képviselő-testület a tájékoztatást szavazás nélkül tudomásul vette.

2. Törvényességi észrevétel Szabó Attila „bizottsági” tárgyú levelével kapcsolatban

Tóth Dezső polgármester átadja a szót Szörfi István jegyzőnek.

Szörfi István jegyző elmondja, hogy törvényességi észrevételt szeretett volna tenni Szabó 
Attila képviselő „bizottsági” tárgyú levelével kapcsolatban, de mivel a képviselő úr nincs 
jelen az ülésen, nem tud a kérdéseire reagálni, így a törvényességi észrevételét sem tudja 
megtenni.

Tóth Dezső polgármester elmondja, hogy a mai napon egy újabb levelet küldött a képviselő-
testület  számára  Szabó  Attila  képviselő,  majd  ismerteti  a  képviselő-testülettel  a  levél 
tartalmát. Megjegyzi, hogy az első levél számára nem volt egyértelmű, azért nem született 
még rá válasz.

Gebula  Béla  Ákos képviselő  elmondja,  hogy  ha  jól  értelmezi  a  levelet,  akkor  a 
képviselőtársa  lemondott  a  bizottsági  munkáról,  így  most  az  Egészségügyi  és  Szociális 
Bizottság  elnök  és  tag  nélkül  marad.  Véleménye  szerint  a  testületnek  gyorsan  kellene 
döntenie  az  új  elnök  és  tag  kérdésében,  hiszen  a  bizottság  napirendjén  is  sürgős  ügyek 
szerepelnek.

Szörfi István jegyző elmondja, hogy Szabó Attila képviselő által megküldött levél tartalma 
nem  volt  egyértelmű,  nem  volt  pontosítva,  hogy  milyen  módon  nem  kíván  tovább 
munkálkodni az Egészségügyi és Szociális Bizottságban. Csak elnöki tisztségéről mond-e le, 
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vagy  a  bizottsági  tagságáról  is.  Véleménye  szerint  a  jelenlegi  levél  sem  egyértelmű,  a 
jogszabály rendelkezései szerint valamely tisztségről való lemondást írásban, a lemondó által 
aláírt nyilatkozatban kell benyújtani, úgy, hogy a nyilatkozat tartalmazza konkrétan azt a 
szót, hogy „lemondok”. Véleménye szerint is előnyös lett volna ezt a jelen ülésen tisztázni a 
képviselő úrral,  de mivel nincsen jelen,  így a következő héten fogják megkérni tőle ezt a 
nyilatkozatot.  Ezek  után  egy  rendkívüli  képviselő-testületi  ülésen  fogja  a  testület 
megválasztani az Egészségügyi és Szociális Bizottság új elnökét és tagját.

3. Egészségügyi és Szociális Bizottság előterjesztései
3.1 Dr. Taubert Márta gyermekorvos kérelme
3.2 Dr. Meláth Viola gyermekorvos kérelme

Tóth  Dezső polgármester  elmondja,  hogy  mivel  az  Egészségügyi  és  Szociális  Bizottság 
elnöke nincsen jelen, így ő fogja ismertetni a bizottság előterjesztéseit. Ismerteti dr. Taubert 
Márta gyermekorvos kérelmére vonatkozó előterjesztést és határozati javaslatot.

Szörfi  István jegyző  megkérdezi,  hogy  ki  az,  aki  érti,  hogy  miről  szól  a  javaslat,  mert 
személy szerint ő nem érti?

Nagy József Ödön képviselő elmondja, hogy a javaslat lényege az, hogy az Egészségügyi 
Bizottság megvizsgálta az orvosok Feladat ellátási szerződését, és az abban foglaltak szerint 
a  megbízott  –  vagyis  az  orvosok  –  feladata  a  takarítás.  Mivel  a  takarítási  díjat  nem  az 
Egészségügyi  Bizottság  vetette  fel,  hanem  a  Pénzügyi  Bizottság,  így  az  Egészségügyi 
Bizottság azt javasolja a képviselő-testület számára, hogy a szerződésben foglaltak szerint 
járjon el.

Szörfi István jegyző megjegyzi, hogy az előterjesztés nem a takarításról szól.

Tóth Dezső polgármester javasolja, hogy mivel az Egészségügyi Bizottság elnöke nincsen 
jelen,  a  3.1-es  és  a  3.2-es  napirendi  pontokat,  dr.  Taubert  Márta  és  dr.  Meláth  Viola 
gyermekorvosok kérelmét vegyék le a napirendről.

Gebula  Béla  Ákos képviselő  egyetért  a  kérelmek  napirendről  való  levételével,  mivel 
tudomása  szerint  a  kérelmeket  a  Pénzügyi  Bizottság  is  tárgyalta,  és  visszautalta  az 
Egészségügyi Bizottság számára újratárgyalásra.

Mohai  Istvánné képviselő  javasolja,  hogy  a  testület  is  utalja  vissza  a  kérelmeket  az 
Egészségügyi Bizottság számára.

Tóth Dezső polgármester kéri, hogy aki azzal egyetért, hogy a 3.1-es napirendi pont alatt 
szereplő, dr. Taubert Márta gyermekorvos kérelmét vegyék le a napirendről és utalják vissza 
az Egészségügyi Bizottság számára, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal a meghívóban 3.1 pont alatt szereplő előterjesztést  
levette a napirendről és visszautalta az Egészségügyi és Szociális Bizottság számára.

Tóth Dezső polgármester kéri, hogy aki azzal egyetért, hogy a 3.2-es napirendi pont alatt 
szereplő, dr. Meláth Viola gyermekorvos kérelmét vegyék le a napirendről és utalják vissza 
az Egészségügyi Bizottság számára, kézfeltartással szavazzon.

4



A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal a meghívóban 3.2 pont alatt szereplő előterjesztést  
levette a napirendről és visszautalta az Egészségügyi és Szociális Bizottság számára.

3.3 Hospice (ápolóotthon) létesítésének kérdése

Tóth Dezső polgármester ismerteti az előterjesztést és a 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 
360/2007 (X.31.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  támogatja  azt  a  kezdeményezést,  hogy  a 
Nemzetközi  Vöröskereszt  Hospice  (ápolóotthon)  szolgálatot 
létesítsen Enying Város területén.

Felkéri a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot, 
hogy az ápolóotthon létesítéséhez a megfelelő ingatlant jelölje 
meg.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester

4. Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előterjesztései
4.1 Enying  Város  szennyvíz-csatornázása  tárgyú  projekt  kapcsán  felmerült  további 

feladatok

Tóth Dezső polgármester elmondja, hogy mivel a Településfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság  elnöke  sincsen  jelen,  így  szintén  ő  fogja  ismertetni  a  bizottság  előterjesztéseit. 
Ismerteti a Viziközmű Társulat létrehozására 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 
361/2007 (X.31.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy az enyingi szennyvízberuházás megvalósítása 
érdekében Viziközmű Társulatot kíván létrehozni. 

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester 

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  az  Előkészítő  Bizottság  megválasztására  vonatkozó 
határozati javaslatot.
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Gebula  Béla  Ákos képviselő  javasolja,  hogy  a  határozatból  hagyják  ki  „az  alábbi  tagok  
részvételével:…” meghatározást.

Nagy József Ödön képviselő véleménye szerint így értelmetlenné válik a határozati javaslat.

Tóth Dezső polgármester több hozzászólás, kérdés nem lévén kéri,  hogy aki Gebula Béla 
Ákos képviselő módosító javaslatával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
362/2007 (X.31.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Viziközmű  Társulat  létrehozásához 
szükséges  Előkészítő  Bizottság  megválasztására  vonatkozó, 
előterjesztett határozati javaslatban nem szerepelteti  „az alábbi  
tagok részvételével:…” meghatározást.

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

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
363/2007 (X.31.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy az enyingi szennyvízberuházás megvalósítása 
érdekében  alakítandó  Víziközmű  Társulat  létrehozásához  7 
tagú Előkészítő Bizottságot választ.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester 

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  a  RÉKAKER  Kft.  megbízására  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 
364/2007 (X.31.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  megbízza  a  RÉKAKER  Kft-t  (7695 
Mecseknádasd,  Felszabadulás  u.  38.  szám  alatti  székhelyű, 
képviseli:  Arnold  János  ügyvezető)  Enying  Város 
szennyvízcsatornázása és  szennyvíztisztítás  tárgyú beruházás 
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kapcsán  –  jelen  jegyzőkönyv  elválaszthatatlan  mellékletét 
képező  megbízási  szerződés  szerint  -  a  közbeszerzési  eljárás 
lefolytatásával,  a  közbeszerzési  tervek  elkészítésével,  és  az 
irányító  és  közreműködő  szervezetekkel  történő  folyamatos 
kapcsolattartással. 
Felhatalmazza  a  polgármestert  a  megbízási  szerződés 
aláírására.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester 

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  a  RÉKAKER  Kft.  megbízási  szerződésére  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 
365/2007 (X.31.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  RÉKAKER  Kft-vel  kötendő  megbízási 
szerződésnek -  változatlan megbízási díj  mellett,  a megbízott 
kötelezettségeként  -  tartalmaznia  kell  az  önkormányzati 
közbeszerzési  terv  elkészítését,  az  Európai  Uniós  szabályok 
miatt  szükséges  önkormányzati  közbeszerzési  szabályzat 
módosításához  adatszolgáltatást,  továbbá  a  megbízási  díj 
megfizetésére vonatkozó határidőt. 

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester 

Tóth Dezső polgármester ismerteti  a Venturi  Kft.  vállalkozói díjára 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 
366/2007 (X.31.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  VENTURI  Mérnöki  Vállalkozás  Kft-vel 
(8200 Veszprém, Móra F. u. 6. szám alatti székhelyű, képviseli: 
Gál  Zoltán  ügyvezető)  kötött  szerződés  vállalkozói  díját 
400.000,- Ft+ÁFA mértékben csökkenti. 
Felhatalmazza  a  polgármestert  a  szerződés  módosítás 
aláírására. 

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester
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Tóth Dezső polgármester ismerteti Gömbös József úr, a KDT Vízig. szakértőjének felkérésére 
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 
367/2007 (X.31.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  szennyvízberuházás  kapcsán  létesítendő 
Viziközmű  Társulat  létrehozásához  megválasztott  7  tagú 
Előkészítő  Bizottság  munkájának  segítésére  felkéri  Gömbös 
József urat, a KDT Vízig. szakértőjét. 
Felkéri  a  Polgármesteri  Hivatalt,  hogy  ezen  tevékenység 
ellátására kérjen ajánlatot Gömbös József úrtól és a fenti feladat 
ellátását  szolgáló vállalkozási/megbízási  szerződés tervezetét 
terjessze a Képviselő-testület elé. 

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester 

Gebula Béla Ákos képviselő a televízió nézők tájékoztatása érdekében elmondja, hogy az 
előzőekben  meghozott  határozatokat  a  képviselők  a  Településfejlesztési  és 
Környezetvédelmi Bizottsági ülésen, több órán keresztül vitatták meg, a szennyvízberuházás 
sikeres megvalósulásának érdekében, és a meghozott döntések mindegyike szükséges ahhoz, 
hogy a beruházás megvalósuljon.

Tóth Dezső polgármester megjegyzi, hogy Gál Zoltán a Venturi Kft. ügyvezetője már régóta 
kapcsolatban  áll  az  önkormányzattal,  az  ő  személye  is  egyfajta  garancia  arra,  hogy  a 
szennyvízberuházás megvalósulhasson.

4.2 Uradalmi  magtárépület  emléktáblájának  elhelyezése,  valamint  a  Szabadság  téri 
szökőkút sorsa

Tóth Dezső polgármester ismerteti a határozati javaslatot.

Szörfi István jegyző javasolja, hogy a határozatban szerepeljen még az alábbi két bekezdés: 
„Felkéri  a  Szolgáltató  Intézmény  vezetőjét,  hogy  ezen  feladat  szabályszerű  megvalósításának  
ütemtervét  és  a  költségvetési  tervezetét  terjessze  a  Képviselő-testület  elé.”,  illetve  „Az  uradalmi  
magtárépület emléktáblájának helyszínéül a  2293 hrsz-ú ingatlant jelöli.”

Nagy  József  Ödön képviselő  javasolja,  hogy  az  uradalmi  magtárépület  emléktáblájára 
vonatkozó javaslatot, külön határozatban szavazzák meg.

Tóth Dezső polgármester több hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a szökőkútra vonatkozó 
határozati  javaslattal,  Szörfi  István  jegyző  módosításával  együtt,  egyetért,  kézfeltartással 
szavazzon. 
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A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
368/2007 (X.31.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  szorgalmazza  a  Szabadság  téri  szökőkút 
elbontását.
Felkéri  a  Szolgáltató  Intézmény vezetőjét,  hogy ezen  feladat 
szabályszerű  megvalósításának  ütemtervét  és  a  költségvetési 
tervezetét terjessze a Képviselő-testület elé.

Határidő: folyamatos
Felelős: Viplak Tibor EVSZI vezető 

Tóth Dezső polgármester kéri, hogy aki az uradalmi magtárépület emléktáblájára vonatkozó 
határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
369/2007 (X.31.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  az  uradalmi  magtárépület  emléktáblájának 
helyszínéül az Enying 2293 hrsz-ú ingatlant jelöli meg.

Határidő: folyamatos
Felelős: Viplak Tibor EVSZI vezető

4.3 Ihász  Istvánné,  8130  Enying,  Deák  köz  1.  szám  alatti  lakos  kérelme  fekvőrendőr 
elhelyezése iránt

Tóth Dezső polgármester ismerteti a 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 
370/2007 (X.31.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy Ihász Istvánné, 8130 Enying, Deák köz 1. szám 
alatti  lakos  fekvőrendőr  elhelyezése  iránti  kérelmét  nem 
támogatja.  A  Deák  F.  köz,  zsákutca  forgalmi  rendjének 
kialakításával megbízza Enying Város Szolgáltató Intézményét.

Határidő: folyamatos
Felelős: Viplak Tibor EVSZI vezető 
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4.4 Dr. Bertalan Péter kérelme üzemorvosi feladatok ellátása ügyében

Tóth Dezső polgármester ismerteti a 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 
371/2007 (X.31.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy Dr.  Rácz Géza úrral  megkötött,  üzemorvosi 
feladatok ellátására irányuló szerződést hatályában fenntartja. 
Dr.  Bertalan  Péter  úr  kérelmének  helyt  ad,  a  helyiségbérlet 
részleteit  kérelmezővel  a  2007.  november  14-i 
településfejlesztési bizottsági ülésen kívánja tárgyalni. Felkéri a 
Polgármesteri  Hivatalt,  hogy  az  ülés  meghívóját  kérelmező 
részére küldje meg.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester 

4.5 Enying Város Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálatáról szóló rendelet

Tóth Dezső polgármester ismerteti a rendelet javaslatot.

Nagy József Ödön képviselő köszönetét fejezi ki a Polgármesteri Hivatal dolgozói számára a 
Hulladékgazdálkodási  Terv  elkészítéséért.  Megjegyzi,  hogy  ezzel  a  munkával  a  Hivatal 
jelentős összeget takarított meg az önkormányzat számára.

Tóth  Dezső polgármester  megjegyzi,  hogy  a  Hulladékgazdálkodási  Terv  megküldött 
értékelésében  is  az  szerepelt,  hogy  a  Terv  alaposan  kidolgozott  munka,  alkalmas  az 
elfogadásra.  Több  hozzászólás  nem  lévén  kéri,  hogy  aki  a  rendelet  javaslattal  egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal Enying Város Önkormányzatának 
Enying  Város  Hulladékgazdálkodási  Tervéről  szóló,  jelen  jegyzőkönyv 
elválaszthatatlan mellékletét képező 26/2007. (XI.05.) számú rendeletét alkotja.

 

4.6 Raffael Józsefné, 8130 Enying, Marosi u. 16. szám alatti lakos újabb kérelmei szociális 
bérlakás, illetve ingatlana ügyében

Tóth Dezső polgármester ismerteti a 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 
372/2007 (X.31.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  176/2007.  (IV.25.)  számú  határozatát 
hatályában továbbra is fenntartja.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester 

Gál Zoltán a Venturi Kft. ügyvezető igazgatója 15.50 perckor elhagyja az üléstermet

4.7 Hidroglóbusz  ingatlan  közterületként,  gépjármű-parkolóként  való  hasznosításának 
kérdése

Tóth Dezső polgármester ismerteti a határozati javaslatot. Kiegészítésül elmondja, hogy az 
EKI  raktárépülethez  vezető  úton  lévő  parkolóhelyek  kevésnek  bizonyultak,  így  a 
hidroglóbusznál alakítanának még ki parkolóhelyeket.

Gál  Balázs képviselő  elmondja,  hogy  a  Településfejlesztési  Bizottsági  ülésen  is  kifejtette 
véleményét,  miszerint  nem  ért  egyet  a  hidroglóbusznál  történő  parkoló  kialakításával. 
Véleménye szerint az a terület a Petőfi parkhoz tartozik, így zöldövezet kialakítását javasolja. 
Javasolja, hogy a Vas Gereben utca és a Semmelweis utca csatlakozásánál történjen a parkoló 
kialakítása.

Gebula Béla Ákos képviselő elmondja, hogy a határozati javaslat pont arról szól, hogy nem 
parkolót  alakítanak  ki  a  hidroglóbusz  területén,  hanem  a  közösségi  célú  hasznosítást 
támogatják.

Nagy József Ödön képviselő ügyrendi javaslata, hogy az előterjesztett határozati javaslatot 
bontsák kétfelé, illetve az „elviekben” szót ne szerepeltessék a határozatban.

Dr.  Lelkes  Ákos alpolgármester  elmondja,  hogy  a  Településfejlesztési  Bizottsági  ülésen 
olyan döntés született, hogy a hidroglóbusz területen nem kíván az önkormányzat parkolót 
létesíteni, hanem először megvárják a Vízművek tájékoztatását, hogy pontosan melyek azok 
a területek,  amelyeket az önkormányzat  számára átadnak, és azután döntenek ezeknek a 
területeknek a  rendezéséről.  Ennek kapcsán vetődött  fel  a  parkolóhely  kérdése,  és  az  az 
elképzelés született, hogy az EKI raktárépülethez vezető úton, halszálka formában fognak 
majd parkolóhelyeket kialakítani. Véleménye szerint is indokolt, hogy a határozati javaslatot 
kettéválasszák. 

Tóth Dezső polgármester több hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki azzal egyetért, hogy a 
határozati javaslatból töröljék az „elviekben” szót, kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
373/2007 (X.31.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  az  Enying  1475  hrsz-ú  vízmű-területre 
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vonatkozó  határozati  javaslatban  nem  szerepelteti  az 
„elviekben” szót.

Tóth Dezső polgármester kéri, hogy aki a módosított határozati javaslat Enying 1475 hrsz-ú 
vízmű-területre vonatkozó részével egyetért, kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
374/2007 (X.31.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy az önkormányzat tulajdonát képező, Enying 
1475 hrsz-ú vízmű-terület  Fejérvíz Zrt-vel  egyeztetett  módon 
történő közösségi célú hasznosításával egyetért.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester

Nagy József Ödön képviselő véleménye szerint a határozati javaslat második részében már 
nincs szükség arra, hogy a „Fenti terület közösségi célú…” megfogalmazást használják, elég ha 
a terület helyrajzi számát adják meg.

Szörfi István jegyző véleménye szerint akkor helyesen úgy kezdődik a határozati javaslat, 
hogy  a  „Az  Enying  1475  hrsz-ú,  közösségi  célú,  valamint  az  Enying  1474/71  hrsz-ú 
ingatlanon…”.

Dr. Lelkes Ákos alpolgármester véleménye szerint  ebben az esetben nincs szükség ilyen 
pontosításra,  szerinte  a  következő  határozatban  azt  kellene  a  képviselő-testületnek 
kimondania, hogy az Okmányirodával kapcsolatos parkolási gondok megoldására felkéri a 
Polgármesteri Hivatalt, hogy az 1474/71 hrsz-ú ingatlanon jelöljön ki parkolóhelyeket.

Nagy József Ödön képviselő egyetért Szörfi István jegyző javaslatával, miszerint szerepeljen 
a határozatban „az Enying 1475 hrsz-ú, közösségi célú” meghatározás is.

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

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
375/2007 (X.31.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  az  Enying  1475  hrsz-ú  közösségi  célú, 
valamint  az  EKI  raktárépület  megközelíthetőségét  szolgáló, 
Enying  1474/71  hrsz-ú  ingatlanon  elhelyezkedő  betonutat 
övező  területsáv  parkolási  célú  hasznosíthatóságának 
vizsgálatára felkéri a Polgármesteri Hivatalt.
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Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester 

 

4.8 Till Balázs, 8130 Enying, Ságvári E. u. 7/a. szám alatti lakos ajánlata önkormányzati 
földhasználat ügyében

Tóth Dezső polgármester ismerteti a határozati javaslatot.

Nagy József Ödön képviselő jelzi,  hogy a határozati javaslatban szereplő ingatlanok nem 
zártkerti, hanem belterületi ingatlanok, kéri a helyesbítést.

Tóth Dezső polgármester több hozzászólás 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 
376/2007 (X.31.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a tulajdonát képező Enying 1128, 1129 hrsz-ú 
belterületi  ingatlanok  vonatkozásában,  azok  rendben tartása, 
gondozása fejében,  haszonkölcsön szerződést  köt  Till  Balázs, 
8130  Enying,  Ságvári  E.  u.  7/a.  szám  alatti  lakossal  2008. 
december  31.  napjáig.  Felhatalmazza  a  Polgármestert  a 
haszonkölcsön szerződés aláírására.

Határidő: 2007. november 15.
Felelős: Tóth Dezső polgármester 

 

4.9 Fenyő házaspár ingatlana, valamint a Kossuth u. 13. szám alatti lakás hasznosításának 
kérdése

Tóth Dezső polgármester ismerteti a határozati javaslatot. Hozzászólás, kérdés nem lévén 
kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
377/2007 (X.31.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a Fenyő házaspár (8130 Enying, Kossuth u. 47. 
szám  alatti  lakosok)  által  2007.  október  15.  napján  tett, 
ingatlanuk,  az  önkormányzat  részére  történő  átadására 
irányuló szándéknyilatkozatát/ajánlatát elfogadja. 
Egyben  felkéri  a  Településfejlesztési  Bizottságot  –  mint 
hatáskörrel rendelkező bizottságot – hogy a Polgármester útján 
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a mostani Kossuth u. 13. szám alatti lakás bérlőjének ajánlja fel 
a Balatonbozsok, Fő u. 69. szám alatt lévő bérlakást. 
Felkéri a Polgármestert a további egyeztetések lefolytatására.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester 

4.10A  közlekedés  biztonságának  javítása  érdekében  tervezett  beavatkozások 
támogatására kiírt GKM pályázat megvitatása (sebességjelző berendezés létesítése)

Tóth Dezső polgármester elmondja, hogy a témával kapcsolatban a döntések a rendkívüli 
képviselő-testületi ülésen megszülettek.

4.11Dr. Kis-Fekete Valéria kérelme az Esze Tamás utca alsó szakaszának csapadékvíz-
rendezése ügyében

Tóth Dezső polgármester ismerteti a határozati javaslatot. Hozzászólás, kérdés nem lévén 
kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
378/2007 (X.31.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  az  ügyben  tett  intézkedéseket  tartalmazó 
tájékoztató levél Dr. Kis-Fekete Valéria (1195 Budapest, Jókai u. 
12.  V/1.  szám  alatti  lakos)  részére  történő  megküldésével 
megbízza a Polgármesteri Hivatalt.

Határidő: 2007. november 15.
Felelős: Tóth Dezső polgármester 

4.12Az Euromusic Kft. módosított ajánlata / kérelme

Tóth Dezső polgármester ismerteti a határozati javaslatot.

Nyikos István képviselő elmondja, hogy ismerve a vállalkozó céget és az ügy hátterét, a Kft. 
továbbra is meg kívánja vásárolni az ingatlant, csak sajnos késve adták be az ajánlatukat a 
Településfejlesztési  Bizottság  számára,  és  a  bizottság  már  döntött  az  ingatlan 
versenytárgyaláson  történő  értékesítéséről.  A  Kft.  már  végzett  az  ingatlanon  felújítási 
munkálatokat  és  amennyiben lehetőség van erre,  ennek értékét  lelaknák,  illetve vásárlási 
szándékukat  is  fenntartanák,  csak  nem  gondolták,  hogy  ilyen  magas  összegre  lesz  az 
ingatlan felértékelve.

Tóth  Dezső polgármester  elmondja,  hogy  megkereste  őt  Eklics  Mariann  és  férje,  az 
Euromusic Kft. tulajdonosai és elmondták, hogy korábban is volt már vételi szándékuk az 
ingatlanra  vonatkozóan,  de  akkor  az  ingatlan  még nem volt  forgalomképes.  Elmondták, 

14



hogy társaságuknak nincsen tartozása egyetlen hatóság felé sem, az iparűzési adót és az 1 
millió Ft feletti bérleti díjat is rendesen kifizetik. A vételi szándékuk továbbra is megvan, de 
sajnos jelenleg nem tudják a megállapított összeget kifizetni. A Kft. működéséhez további 
munkaerőt szeretnének felvenni, de a jelenlegi helyzetben ezt nem merik megkockáztatni.

Nagy József Ödön képviselő elmondja, hogy a Településfejlesztési Bizottság azért döntött a 
versenytárgyalás  mellett,  mert  a  Kft.  visszalépett  a  vásárlási  szándékától.  Javasolja,  hogy 
vegyék le a napirendről a határozati javaslatot, és a társaság továbbra is bérelje az ingatlant, 
ezzel a megoldással az önkormányzat is jobban jár.

Dr.  Lelkes  Ákos alpolgármester  elmondja,  hogy  az  Euromusic  Kft.  több  ajánlatot  is 
benyújtott az önkormányzat felé, az egyik a vásárlási szándékuk volt, a másik pedig az, hogy 
a felújításokra fordított összeget,  írjuk jóvá a bérleti  díjban. Később a társaság a vásárlási 
szándékától elállt, így ő is javasolja, hogy az ingatlan versenytárgyalásra való kijelölésétől 
álljon el a képviselő-testület. Véleménye szerint a felújítási munkák fejében a bérleti díj egy 
részét elengedheti a testület.

Tóth Dezső polgármester elmondja, hogy régebbi esetek kapcsán a képviselő-testület olyan 
döntéseket hozott,  hogy az állagmegóvásra fordított összegeket nem számítja be a bérleti 
díjba.

Gebula Béla Ákos képviselő egyetért Tóth Dezső polgármesterrel, nem tartja szerencsésnek 
azt, hogy az ingatlan állagmegóvására fordított összeget beszámítsák a bérleti díjba. A Kft. a 
vételi  szándékát  adta  be  az  önkormányzathoz,  a  képviselő-testületet  pedig  kötelezi  a 
törvény,  hogy  a  rendelet  alapján  értékesítse  az  ingatlant.  Egyetért  azzal,  hogy  jelenleg 
vegyék le a napirendről a kérdést, hogy a vállalkozást ne hozzák hátrányos helyzetbe.

Mohai  Istvánné képviselő  megjegyzi,  hogy  jelenleg  nem  témája  a  napirendnek  a 
felújításokra fordított összeg lelakásának kérdése, csak a versenytárgyalás ügye.

Dr. Takács László aljegyző elmondja, hogy a Kft. jelenlegi kérelme az, hogy had lakhassa le a 
felújításokra fordított összeget, mely véleménye szerint az önkormányzatnak nem érdeke. 
Szerinte  a  képviselő-testületnek  vissza  kellene  vonnia  a  jelenlegi  határozati  javaslatát  és 
abban kellene állást foglalnia, hogy nem kíván a lelakás kérdésében megállapodni.

Nagy  József  Ödön képviselő  elmondja,  hogy  az  előterjesztett  határozati  javaslat  a 
versenytárgyalásról  szól,  és  annak  érdekében,  hogy  a  társaság  ne  kerüljön  hátrányos 
helyzetbe, javasolja, hogy a határozati javaslatot ne szavazza meg a képviselő-testület, vagy 
vegyék le a napirendről a kérdést.

Tóth Dezső polgármester több hozzászólás, kérdés nem lévén kéri, hogy aki az előterjesztett 
határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület igen szavazat nélkül, 7 ellenszavazattal, 2 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
379/2007 (X.31.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  tulajdonát  képező  belmajori  I.  istálló 
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épületet, valamint az épület által lefedett Enying 1507/87,88,89 
hrsz-ú ingatlanokat nem jelöli ki értékesítésre.
 
Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester 

4.13Orova Balázs,  8130 Enying, Rákóczi  u.  8-10.  szám alatti  lakos ajánlata az ingatlana 
előtti közterület esztétikusabbá tétele kapcsán

Tóth Dezső polgármester ismerteti a határozati javaslatot.

Nagy  József  Ödön képviselő  javasolja,  hogy  a  határozatban  ne  az  szerepeljen,  hogy  a 
képviselő-testület „hozzájárul” a munkálatok elvégzéséhez, hanem, hogy engedélyezi.

Dr.  Lelkes  Ákos alpolgármester  köszönetét  fejezi  ki  Orova  Balázs  lakos  felé,  hogy saját 
költségén közterületen, város szépítő beruházást végez el.  

Tóth Dezső polgármester több hozzászólás 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 
380/2007 (X.31.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy Orova Balázs, 8130 Enying, Rákóczi u. 8-10. 
szám  alatti  lakos,  ingatlana  előtti  közterület  esztétikusabbá 
tétele  kapcsán  benyújtott  ajánlatát  köszönettel  elfogadja  és 
engedélyezi a munkálatok elvégzését.

Határidő: 2007. november 15.
Felelős: Tóth Dezső polgármester 

4.14Magyarósi József, 8151 Szabadbattyán, Hársfa u. 15. szám alatti lakos méltányossági 
kérelme szemétszállítási díj vonatkozásában

Tóth Dezső polgármester ismerteti a 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 
381/2007 (X.31.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy Magyarósi József, 8151 Szabadbattyán, Hársfa 
u.  15.  szám  alatti  lakos  szemétszállítási  díj  vonatkozásában 
benyújtott méltányossági kérelmét hatáskör hiányában nem áll 
módjában elfogadni.
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Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a kérelmet juttassa el a 
Zöldfok Zrt. részére.

Határidő: 2007. november 15.
Felelős: Tóth Dezső polgármester 

4.15Enying,  Szabadság  tér  5.  szám  alatti  ingatlan  egyház  részére  történő  átadásával 
kapcsolatos fejlemények

Tóth Dezső polgármester ismerteti a határozati javaslatot.

Nyikos István képviselő megkérdezi, hogy az ingatlan átadása milyen okból akadt meg?

Tóth  Dezső polgármester  elmondja,  hogy  az  önkormányzat  érdekeit  is  szem  előtt  tartó 
szerződéstervezet még nem érkezett meg az Egyháztól.

Gebula Béla Ákos képviselő pontosításul elmondja, hogy olyan szerződéstervezetet küldött 
meg az Egyház, amely az önkormányzat számára kifejezetten hátrányos. Megjegyzi, hogy a 
Településfejlesztési Bizottság kiküldött anyagában szerepelt ez a szerződéstervezet.

Dr. Lelkes Ákos alpolgármester véleménye szerint az előterjesztett határozatot azért is el 
kell fogadnia a képviselő-testületnek, mert az az Egyház döntését is megsürgetné.

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

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
382/2007 (X.31.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a Szabadság tér 5. szám alatti ingatlan Római 
Katolikus  Egyházközség  részére  történő  átadásáról  szóló 
197/2007. (V.30.) számú határozatát 2007. december 31. napjáig 
hatályában fenntartja. Amennyiben fenti időpontig az egyház 
részéről az önkormányzat érdekeit is szem előtt tartó szerződés 
tervezet nem készül, úgy az ügyben döntő határozat hatályon 
kívül  helyezésével  egyidőben,  nyílt  versenytárgyalás  útján 
értékesíti az ingatlant.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester 

4.16Szabó Katalin, 8130 Enying, Váci M. u. 5. szám alatti lakos kérelme az utca folytatását 
képező földút, valamint az utcai fasor rendezése ügyében

Tóth Dezső polgármester ismerteti a határozati javaslatot. Hozzászólás, kérdés nem lévén 
kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
383/2007 (X.31.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Váci  M.  utca  folytatását  képező 
mezőgazdasági  földút  víztelenítési  problémáinak  megoldása 
érdekében a Cinca Térségi Vízi Társulathoz fordul segítségért, 
a  Váci  M.  utcai  fasor  gallyazási  munkáinak  elvégzéséhez  az 
E.ON  Dél-dunántúli  Áramszolgáltató  Zrt.  közreműködését 
kéri.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester 

4.17Enying  411  hrsz-ú,  út  művelési  ágú  ingatlant  övező  fás  rész  gondozásához  való 
hozzájárulás

Tóth Dezső polgármester ismerteti a 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 
384/2007 (X.31.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy az  önkormányzat  tulajdonát  képező Enying 
411 hrsz-ú, út művelési ágú ingatlan Enyingi Érrel párhuzamos 
szakasza mentén elhelyezkedő ingatlanok tulajdonosai részére 
hozzájárulását  adja  az  utat  övező  fás  rész  gondozásához, 
rendbe tételéhez.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester 

4.18Bíró Tibor, 8132 Lepsény, Posta u. 40. szám alatti lakos száraz akácfák kivágására tett 
ajánlata

Tóth Dezső polgármester ismerteti a határozati javaslatot.

Nagy József Ödön képviselő nem ért egyet a javaslattal,  véleménye szerint  a Szolgáltató 
Intézmény is ki tudná vágni a fákat.

Tóth  Dezső polgármester  módosító  javaslata,  hogy  a  képviselő-testület  a  Szolgáltató 
Intézményt bízza meg a fák kivágásával és a rászorulóknak való kiosztással.
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Gebula Béla Ákos képviselő szerint először meg kellene kérdezni a Szolgáltató Intézmény 
vezetőjét, hogy van-e erre a feladatra kapacitása.

Nagy József  Ödön képviselő  véleménye szerint  tudja  vállalni  a  Szolgáltató  Intézmény a 
feladat elvégzését.

Tóth  Dezső polgármester  több  hozzászólás  nem  lévén  kéri,  hogy  aki  a  módosító 
indítványával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
385/2007 (X.31.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  megbízza  Enying  Város  Szolgáltató 
Intézményét  (Enying,  Vas  G.  u.  3.),  hogy  az  önkormányzat 
tulajdonát  képező  Enying  0189  hrsz-ú,  út  művelési  ágú 
ingatlan mentén elhelyezkedő 9 db kiszáradt akácfát kivágja, és 
azokat az arra rászorulóknak kiossza.

Határidő: folyamatos
Felelős: Viplak Tibor EVSZI vezető

4.19Nagyné Bánhidi Éva, 8130 Enying, Zalka M. u. 21. szám alatti lakos termőföld bérleti 
ajánlata

Tóth Dezső polgármester ismerteti a határozati javaslatot.

Nagy József Ödön képviselő jelzi, hogy ebben az esetben is belterületi ingatlanokról van szó, 
nem zártkerti ingatlanokról. Kéri a helyesbítést.

Tóth Dezső polgármester több hozzászólás 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 
386/2007 (X.31.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy a tulajdonát képező Enying 1177/1, 1177/3, 
1178/1,  1178/2,  1185  hrsz-ú  belterületi  ingatlanokat  2007. 
november 1.  napjától haszonbérbe adja Nagyné Bánhidi Éva, 
8130 Enying,  Zalka M. u.  21.  szám alatti  lakos  részére 2007. 
december 31. napjáig. A 2007. évben esedékes haszonbérleti díj: 
5.585,- Ft.
Felhatalmazza  a  Polgármestert  a  haszonbérleti  szerződés 
aláírására.
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Határidő: 2007. november 15.
Felelős: Tóth Dezső polgármester 

Nagy  József  Ödön képviselő  kéri,  hogy  a  Polgármesteri  Hivatal  vizsgálja  felül,  hogy  a 
haszonbérletbe adott kisebb földterületekre vonatkozóan a bérlők rendesen fizetik-e a bérleti 
díjat.

4.20E.ON ügyfélszolgálati iroda kialakítása Enyingen

Tóth Dezső polgármester ismerteti a határozati javaslatot. Hozzászólás, kérdés nem lévén 
kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
387/2007 (X.31.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  az  E.ON  ügyfélszolgálati  iroda  Kistérségi 
Iroda  épületében  történő  kialakításához  elvi  hozzájárulását 
adja.  A bérleti  díj  megállapításánál 360/2006.  (XII.13.)  számú 
határozata  a  mértékadó.  Felkéri  a  Polgármestert,  hogy  a 
helyiségbérlet  további  részleteinek  tisztázása  érdekében 
folytasson egyeztető tárgyalást a társaság képviselőjével.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester 

4.21Batthyány kastély lapostetős épületrésze szigetelésének felújítása kapcsán beérkezett 
vállalkozói ajánlatok megvitatása

Tóth Dezső polgármester ismerteti a határozati javaslatot.

Nagy József Ödön képviselő javasolja, hogy a határozati javaslatban ne szerepeltessék azt a 
szót, hogy „legmegfelelőbb”.

Dr. Lelkes Ákos alpolgármester elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottsági ülésen elhangzottak 
és  a  bizottság  által  hozott  határozat  nincs  teljesen  összhangban  a  most  előterjesztett 
Településfejlesztési Bizottság határozati javaslatával. A Pénzügyi Bizottság csak a tárgyalás 
lefolytatásával bízza meg a polgármestert, 2008. évben történő kifizetés érdekében, nem a 
vállalkozói szerződés aláírásával. Nincs szinkronban a két előterjesztés.

Gebula  Béla  Ákos képviselő  hozzáfűzi,  hogy  a  Pénzügyi  Bizottság  előterjesztésében  a 
teljesítés a 2008. évi fejlesztési hitel terhére történne. Véleménye szerint nem feltétlen van 
ellentmondás a két előterjesztés között,  a vállalkozói szerződés tartalmazhatja azt,  hogy a 
kifizetés a 2008-as évben fog megtörténni.

Dr. Takács László aljegyző javasolja, hogy az előterjesztett határozati javaslatot egészítsék ki 
azzal, hogy: „A vállalkozói díj kifizetésére a 2008-as évben kerül sor.”

20



Dr.  Lelkes  Ákos alpolgármester  elmondja,  hogy  ha  a  2008.  évi  fizetési  feltétel  mellett 
vállalkozói  szerződést  nem tud kötni  a  Polgármester  úr,  a  tető  javítását  akkor  is  el  kell 
végezni, hiszen a betegeknek az ellátása, mozgása van veszélyeztetve.

Szörfi István jegyző elmondja, hogy amennyiben az AKVA-PLAST TETŐSZIGETELŐ Kft. 
nem  vállalja  a  munkák  elvégzését  az  idei  évben,  2008.  évben történő  fizetéssel,  akkor  a 
munkálatok nem lesznek elvégezve idén, mert arra nincsen testületi határozat, hogy idei évi 
fizetéssel is alá lehet írni a vállalkozói szerződést. Véleménye szerint a határozati javaslatban 
azt  kell  pontosítani,  hogy  a  képviselő-testület  mire  hatalmazza  fel  a  polgármestert. 
Amennyiben a Kft. elfogadja a 2008. évben történő fizetést nincsen probléma, de amennyiben 
nem fogadja el, arra az esetre kellene a képviselő-testületnek döntést hoznia, hogy milyen 
forrásból kívánja finanszírozni a javítást.

Gebula  Béla  Ákos képviselő  javasolja,  hogy  a  Településfejlesztési  Bizottság  határozati 
javaslatát fogadják el, a Pénzügyi Bizottság javaslatát pedig vegyék le a napirendről.

Tóth Dezső polgármester elmondja, hogy ebben az esetben a Településfejlesztési Bizottság 
határozatánál kellene megjelölni a forrást.

Dr.  Lelkes  Ákos alpolgármester  javasolja,  hogy  úgy  módosítsák  a  határozati  javaslatot, 
hogy: „…megbízzák a polgármestert a vállalkozói szerződés aláírásával, úgy, hogy lehetőség szerint a  
kifizetés a 2008-as évben történjen.”

Nagy  József  Ödön képviselő  elmondja,  hogy  véleménye  szerint  a  kastély  lapostetős 
épületrésze beázásának megszüntetése karbantartás jellegű munka, amelyet a működési hitel 
terhére  el  lehet  végezni.  A  működési  hitel  terhére  kellene  megjelölni  a  forrást  és 
felhatalmazni a polgármestert a szerződés megkötésére és aláírására. Ha a polgármester el 
tudja  érni  a  tárgyalások  során,  hogy  a  munkálatok  díjának  csak  a  felét  fizesse  ki  az 
önkormányzat  az  idei  évben,  a  másik  felét  pedig  jövőre,  az  csak  kedvezőbb  feltétel  az 
önkormányzat számára.

Szörfi István jegyző összefoglalóul elmondja, hogy a határozati javaslat kiegészítése az lesz, 
hogy a forrásnak a képviselő-testület a működési hitelt jelöli meg.

Nyikos  István képviselő,  mint  a  Pénzügyi  Bizottság  tagja  tájékoztatásul  elmondja,  hogy 
azért nem lett konkrétan forrás megjelölve a bizottság előterjesztésében, mert nem találtak rá 
olyan  összeget,  amelyet  át  lehetett  volna  erre  a  célra  csoportosítani.  Emellett  azonban 
egyetért  dr.  Lelkes  Ákos  alpolgármesterrel,  hogy  a  beázást  haladéktalanul  meg  kell 
szüntetni.

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

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
388/2007 (X.31.) számú határozata:
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Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Batthyány  kastély  lapostetős  épületrésze 
beázásának  megszüntetésére  vonatkozó,  szigetelési  munkák 
elvégzésében  jártas  vállalkozóktól  bekért  árajánlatok  közül 
legmegfelelőbbnek  az  AKVA-PLAST  TETŐSZIGETELŐ  Kft. 
(8600 Siófok, Jegenyesor 7/b. szám alatti székhelyű) ajánlatát 
találta.  Felhatalmazza  a  Polgármestert  a  meghibásodott 
tetőrész kijavítására irányuló vállalkozói szerződés aláírására.
Forrásnak a képviselő-testület a működési hitelt jelöli meg.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester 

    

4.22Czingiszer  Imre,  8130  Enying-Alsótekeres,  Lomb  u.  7.  szám  alatti  lakos  kérelme 
nagyhaszonállat tartás ügyében

Tóth Dezső polgármester ismerteti a 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 
389/2007 (X.31.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  Czingiszer  Imre,  8130  Enying-Alsótekeres, 
Lomb u. 7.  szám alatti  lakos nagyhaszonállat tartás  ügyében 
benyújtott  méltányossági  kérelmét  elutasítja,  az  állatok 
tartásáról  szóló  32/2004.  (VII.30.)  számú  rendeletét  nem 
kívánja módosítani.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester 

4.23Ápolóotthon (hospice) létesítésének terve Városunkban

Tóth Dezső polgármester ismerteti a határozati javaslatot.

Dr. Takács László aljegyző javasolja, hogy ingyenesen ne engedjék használatba venni egyik 
önkormányzati  ingatlant  se,  hanem inkább  adásvételi,  vagy bérleti  szerződést  kössön az 
önkormányzat a szervezettel.

Tóth  Dezső polgármester  jelzi,  hogy  véleménye  szerint  a  Vöröskereszt  egy  karitatív 
szervezet nem vállalkozás.

Gebula Béla Ákos képviselő egyetért dr. Takács László aljegyzővel, miszerint valamilyen 
jelképes  összeget  kellene  kérni  a  szervezettől,  vagy  lefektetni  írásban,  hogy  mik  azok  a 
szolgáltatások, amiket pontosan nyújtanak a lakosság felé.
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Dr. Takács László aljegyző javasolja, hogy az önkormányzat elviekben biztosítsa az ingatlant 
az  ápolóotthon  létrehozásához,  de  kérjen  be  egy  szerződéstervezetet,  hogy 
megvizsgálhassák,  hogy mik azok a tevékenységek és feltételek,  amelyek által az otthont 
működtetni kívánják.

Nagy József Ödön képviselő jelzi, hogy az Egészségügyi Bizottság előterjesztései között már 
döntöttek  az  ügy  kapcsán,  így  javasolja,  hogy  a  jelenlegi  előterjesztést  vegyék  le  a 
napirendről.

Tóth Dezső polgármester több hozzászólás, kérdés nem lévén kéri, hogy aki azzal egyetért, 
hogy  az  ápolóotthon  létesítésére  vonatkozó  előterjesztést  vegyék  le  a  napirendről, 
kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület  8  igen  szavazattal,  ellenszavazat  nélkül,  1  tartózkodással  a  4.23  pont  alatt  
szereplő előterjesztést levette a napirendről.
 

4.24Szabó  Ker.  Kft.  megkeresése  a  jelenleg  működő  CBA  Diszkontáruház  további 
hasznosítása kapcsán

Tóth Dezső polgármester ismerteti a 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 
390/2007 (X.31.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  tulajdonát  képező  Enying  1400/3  hrsz-ú 
ingatlant,  valamint  a  rajta  elhelyezkedő  422  m²  hasznos 
alapterületű  épületet  (CBA  Élelmiszerdiszkont)  bérbe  adja  a 
Szabó Kereskedelmi Kft. (8600 Siófok, Marosi u. 2. szám alatti 
székhelyű, képviseli: Szabó Sándor ügyvezető igazgató) részére 
hat  hónap  felmondási  idővel,  cserehelyiség  biztosítási 
kötelezettség nélkül 2008. január 1. napjától 2009. december 31. 
napjáig. A helyiségbérleti díj megállapításánál …/2007. (XII.   .) 
számú  határozata  a  mértékadó.  Értéknövelő  beruházás 
költségének  bérleti  díjba  való  beszámításának  lehetőségét 
kizárja.
Felhatalmazza  a  Polgármestert  a  helyiségbérleti  szerződés 
aláírására.

Határidő: 2007. november 15.
Felelős: Tóth Dezső polgármester 

Szörfi István jegyző jelzi, hogy egy rendkívüli előterjesztése lenne, a mai napon érkezett a 
Szabó Kereskedelmi Kft-től  egy kérelem faxon,  miszerint  kérik  az  „CBA Enying Center” 
elnevezés  engedélyezését  a  megnyíló  áruház  számára.  Mivel  az  áruház  megnyitását 
december 4-ére tervezik, így a novemberi testületi ülésen való tárgyalása a kérelemnek már 
késői lenne.  Kéri, hogy az előterjesztést vegyék fel a napirendre.
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Tóth Dezső polgármester  kéri,  hogy aki  azzal  egyetért,  hogy a Szabó Kereskedelmi  Kft. 
kérelmét a napirendre felvegyék, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal a kérelmet a napirendre felvette.

Szörfi  István jegyző  ismerteti  a  kérelem  tartalmát.  Határozati  javaslata:  „Enying  Város  
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Rózsaparkban, Enying 2754/26 hrsz-ú  
ingatlanon épülő CBA Áruház, „CBA Enying Center” elnevezéséhez hozzájárul.” 

Tóth Dezső polgármester több hozzászólás, kérdés nem lévén kéri, hogy aki Szörfi István 
jegyző javaslatával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

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

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
391/2007 (X.31.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Rózsaparkban,  Enying  2754/26  hrsz-ú 
ingatlanon  épülő  CBA  Áruház,  „CBA  Enying  Center” 
elnevezéséhez hozzájárul.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester

4.25Raffael  Andor,  8130  Enying,  Dr.  Belák  S.  u.  15.  szám  alatti  lakos  ingatlanvételi 
kérelme az Enying 2754/18 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában

Tóth Dezső polgármester ismerteti a 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 
392/2007 (X.31.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy az  önkormányzat  tulajdonát  képező Enying 
2754/18  hrsz-ú,  820  m²  területű,  kivett  beépítetlen  terület 
művelési  ágú, a  valóságban Enying,  Rózsa parkban található 
ingatlant értékesíti Raffael Andor, 8130 Enying, Dr. Belák S. u. 
15. szám alatti lakos részére bruttó 2.164.800,- Ft összegért. Az 
ügyvédi  és  földmérői  költségek  vevőt  terhelik.  Az 
önkormányzat  5  éves  beépítési  kötelezettséget  és  annak 
biztosítására  visszavásárlási  jogot  jegyeztet  be  az  ingatlan-
nyilvántartásba.  Felhatalmazza  a  Polgármestert  az  adásvételi 
szerződés aláírására.
Ezzel egyidőben 84/2007.  (II.28.)  számú határozatát hatályon 
kívül helyezi.
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Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester 

4.26Süllős  &  Süllős  Bt.  tájékoztatója  beruházásuk  jövőjéről,  állásfoglalás  kérése 
önkormányzatunk közétkeztetési szolgáltatással kapcsolatos jövőbeni szándékairól

Tóth Dezső polgármester ismerteti a határozati javaslatot. Hozzászólás, kérdés nem lévén 
kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
393/2007 (X.31.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a Süllős & Süllős Bt. által, önkormányzatunk 
01/2836/2007.  ügyiratszámú  levelére  válaszként  megküldött 
tájékoztatást  visszautasítja.  Tekintettel  arra,  hogy  a  társaság 
által  kért  nyilatkozat  kiállítására  lehetőség  nincs,  felkéri  a 
Polgármestert,  hogy  az  iskolakonyha  elhagyásának 
időpontjáról  ennek  ismeretében  folytasson  további 
tárgyalásokat.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester 

4.27Auer Krisztina,  8130 Enying,  Török B.  u.  2.  szám alatti  lakos  kérelme fekvőrendőr 
elhelyezése iránt

Tóth Dezső polgármester ismerteti a határozati javaslatot. Hozzászólás, kérdés nem lévén 
kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
394/2007 (X.31.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a Török Bálint utcai fekvőrendőr létesítésével 
kapcsolatos  igényfelmérés  elvégzésével  megbízza  Enying 
Város  Szolgáltató  Intézményét.  A  fekvőrendőr  telepítése  az 
igényfelmérés eredményének függvénye.

Határidő: folyamatos
Felelős: Viplak Tibor EVSZI vezető
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Gebula Béla Ákos képviselő javasolja, hogy a Pénzügyi Bizottság előterjesztései közül a 6.2-
es  pontot  vegyék  le  a  napirendről,  mivel  azt  már  a  Településfejlesztési  Bizottság 
előterjesztései között tárgyalták.

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

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással a 6.2-es pontot levette a  
napirendről.

Nagy  József  Ödön képviselő  ügyrendi  javaslata,  hogy  a  képviselő-testület  ne  tartson 
szünetet, hanem tárgyalják végig a nyílt ülés napirendi pontjait.

Tóth Dezső polgármester kéri, hogy aki Nagy József Ödön képviselő ügyrendi javaslatával 
egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület  8  igen  szavazattal,  ellenszavazat  nélkül,  1  tartózkodással  úgy  döntött,  hogy  
szünet beiktatása nélkül végigtárgyalja a nyílt ülés napirendi pontjait.

5. Oktatási-, Kulturális és Sportbizottság előterjesztései
5.1. Javaslat költségvetési koncepcióhoz

Tóth  Dezső polgármester  felkéri  Gebula  Béla  Ákost,  az  Oktatási-,  Kulturális  és 
Sportbizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság előterjesztéseit.

Gebula Béla Ákos képviselő ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot.

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

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
395/2007 (X.31.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 2008. 
évi költségvetési koncepcióban szerepeltesse az önkormányzat 
oktatási,  nevelési,  kulturális  intézményei  működése 
hatékonyságának felülvizsgálatát.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester

5.2. Közoktatási szakértő felkérése 

Gebula Béla Ákos képviselő ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot.
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Szörfi István  jegyző javasolja, hogy a határozatba szerepeltessék a megbízási díj összegét, 
amely az  ajánlat  alapján 450 eFt.  Valamint  javasolja,  hogy egészítsék ki  a  határozatot  az 
alábbiakkal:  „A  Képviselő-testület  a  megbízási  díj  fedezetéül  a  2002/2003.  évi  „Integrált  helyi  
fejlesztési  akciók  ösztönzése”  tárgyú  program  társfinanszírozásának  maradványából,  az  
Önkormányzati  és  Területfejlesztési  Minisztérium  által  folyósított  Euro  árfolyamveszteségek  
finanszírozására  irányuló  összeget  jelöli  meg,  melyet  a  2007.  évi  költségvetéséről  szóló,  19/2007.  
(VI.29.) számú rendeletében szerepelteti.”

Tóth Dezső polgármester hozzászólás, kérdés nem lévén kéri, hogy aki Szörfi István jegyző 
módosító javaslatával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
396/2007 (X.31.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a közoktatási szakértő megbízására vonatkozó 
határozati  javaslatban  szerepelteti  a  megbízási  díj  pontos 
összegét,  mely 450.000,-  Ft,  illetve a határozatot  kiegészíti  az 
alábbiakkal:

A Képviselő-testület  a  megbízási  díj  fedezetéül  a  2002/2003. 
évi  „Integrált  helyi  fejlesztési  akciók  ösztönzése”  tárgyú 
program  társfinanszírozásának  maradványából,  az 
Önkormányzati  és  Területfejlesztési  Minisztérium  által 
folyósított Euro árfolyamveszteségek finanszírozására irányuló 
összeget jelöli meg, melyet a 2007. évi költségvetéséről szóló, 
19/2007. (VI.29.) számú rendeletében szerepelteti.

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

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
397/2007 (X.31.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  közoktatási  intézményrendszerének 
felülvizsgálatával megbízza Németh Tamásné (Győrszentiván, 
Ősi u. 14.) közoktatási szakértőt bruttó 450.000,- Ft megbízási 
díjért.
A Képviselő-testület  a  megbízási  díj  fedezetéül  a  2002/2003. 
évi  „Integrált  helyi  fejlesztési  akciók  ösztönzése”  tárgyú 
program  társfinanszírozásának  maradványából,  az 
Önkormányzati  és  Területfejlesztési  Minisztérium  által 
folyósított Euro árfolyamveszteségek finanszírozására irányuló 
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összeget jelöli meg, melyet a 2007. évi költségvetéséről szóló, 
19/2007. (VI.29.) számú rendeletében szerepelteti.
 
A vizsgálat szempontjai:
− az  intézményrendszer  teljes  körű  átvilágítása  szakmai  és 

gazdálkodási szempontból
− javaslatok  kidolgozása  az  intézmények  átalakítására 

(például összetett iskola, általános művelődési központ)
− átfogó  intézményi  átvilágítás  törvényességi,  szakmai 

szempontból.

A vizsgálat alá vont közoktatási intézmények:
− Szirombontogató Óvoda
− Török Bálint Általános Iskola
− Bocsor István Gimnázium

A vizsgálat befejezésének határideje: 2007. november 30.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester

5.3. A  nem szakrendszerű  oktatás  megszervezése  a  Török  Bálint  Általános  Iskola  5-6. 
évfolyamán

Gebula Béla Ákos képviselő ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot.

Tóth  Dezső polgármester  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 
398/2007 (X.31.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Török  Bálint  Általános  Iskola  pedagógiai 
programjának  módosítását  –  mely  a  nem  szakrendszerű 
oktatás 5-6. évfolyamon való bevezetéséről szól – a melléklet 
szerinti  formában  és  tartalommal  elfogadja.  A  módosítás 
bevezetése a 2008/2009. tanévtől felmenő rendszerben történik.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester

5.4. Tájékoztató a bizottság saját hatáskörében meghozott döntéseiről

Gebula  Béla  Ákos képviselő  tájékoztatja  a  képviselő-testületet  a  bizottságnak  saját 
hatáskörében meghozott  döntéséről,  miszerint  a  bizottsági  üléseket  ezentúl,  a  képviselő-
testületi üléseket megelőző hét keddjén, 14 órai kezdettel fogják megtartani.

A Képviselő-testület a tájékoztatást szavazás nélkül tudomásul vette.

28



6. Pénzügyi Bizottság előterjesztései

Tóth Dezső polgármester javasolja, hogy a 6.3-as pontot – mivel a Pénzügyi Bizottság elnöke 
nincsen jelen – vegyék le a napirendről.  Kéri,  hogy aki a napirend módosító javaslatával 
egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal a 6.3-as pontot levette a napirendről.

6.1 A Polgármesteri Hivatal 2007. I. félévi beszámolójának belső ellenőri vizsgálata

Tóth Dezső polgármester ismerteti a 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 
399/2007 (X.31.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Polgármesteri  Hivatal  2007.  I.  félévi 
beszámolójának ellenőrzéséről  szóló 115-3/2007.  számú belső 
ellenőri jelentést elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester

Tóth Dezső polgármester megkérdezi, hogy van-e még valakinek kérdése, hozzászólása?

Gebula Béla Ákos képviselő elmondja, hogy a képviselő-testület megbízta Pődör Gyulát, a 
Településfejlesztési Bizottság kültagját azzal, hogy folytasson tárgyalásokat egy társasággal, 
telephely  létesítés  kérdésében.  Pődör  Gyula  akkor  elmondta,  hogy  ezek  a  tárgyalások 
többnyire bizalmas jellegűek, így nem szeretné, ha nagy nyilvánosságot kapnának. Ennek 
ellenére  a  Fejér  Megyei  Hírlapban  már  cikk  jelent  meg  az  ügy  kapcsán,  aminek 
következtében Pődör Gyula kellemetlen, az önkormányzat pedig hátrányos helyzetbe került. 
Nem tudja, hogy ki ezért a felelős, de kéri, hogy a jövőben bizalmas jellegű anyag ne kerüljön 
a nyilvánosság elé.

V. Varga József újságíró elmondja, hogy a kézhez kapott anyagban szerepelt a döntés.

Tóth Dezső polgármester több kérdés, hozzászólás nem lévén megköszöni a televízió nézők 
figyelmét és a nyílt ülést 16.43 perckor bezárja.

Enying, 2007. november 7.

  Tóth Dezső Szörfi István
polgármester       jegyző
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Nyikos István Venczel Zita
    hitelesítő     hitelesítő
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