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JEGYZİKÖNYV 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
2010. augusztus 25-én 

tartott  rendes nyílt ülésérıl 
 
Helye:    Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
    8130 Enying, Kossuth u. 26. 
 
Jelen vannak:   Tóth Dezsı polgármester, Dr. Lelkes Ákos alpolgármester 

Bíró Attila, Botos Sándor, Buza Lajos, Gál Balázs, Gebula Béla 
Ákos, Mohai Istvánné, Nagy József Ödön, Nyikos István, 
Venczel Zita képviselık 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı 
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı 
Dr. İszy Tamás İszy és İszy Kft. ügyvezetı  
Vassné Zsemberi Katalin jegyzıkönyvvezetı 

 
Nem jelezte távolmaradását: Buzási Beáta, Ifj. Szabó Attila képviselık 
 
 
Tóth Dezsı polgármester köszönti a megjelenteket, a televízió nézıit és az ülést 15.05 
perckor megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselık 11 fıvel, határozatképes számban 
megjelentek. A jegyzıkönyv hitelesítésére felkéri Nagy József Ödön és Venczel Zita 
képviselıket, a jegyzıkönyv vezetésére pedig Vassné Zsemberi Katalint.  
 
A felkért képviselık a hitelesítést vállalják. 
 
…Ismerteti az ülés napirendjét, módosító javaslata – tekintettel arra, hogy Dr. İszy Tamás, 
az İszy és İszy Kft. ügyvezetıje jelen van a bölcsıde bıvítés közbeszerzési eljárása kapcsán 
-   hogy a zárt ülés napirendi pontjait a nyílt ülés elıtt tárgyalják meg, a zárt ülésen belül is 
elsı pontként a bölcsıde közbeszerzési eljárásának eredményét. Hozzászólás nem lévén kéri, 
hogy aki a napirend módosító javaslatával egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 11 igen, egyhangú szavazattal a zárt ülés pontjait a nyílt ülés elıtt tárgyalja, zárt 
ülésen belül elsı napirendi pontként tárgyalja a bölcsıde bıvítés közbeszerzési eljárásának eredményét. 
 
Tóth Dezsı polgármester kéri, hogy a nyílt ülés 1.4 pontjaként, a polgármester elıterjesztései 
közé vegyék fel a napirendre a Városi Bölcsıde infrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolódó 
EU Önerı Alap támogatás megvitatását. Hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a napirend 
módosító javaslatával egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 11 igen, egyhangú szavazattal a Városi Bölcsıde infrastrukturális fejlesztéséhez 
kapcsolódó EU Önerı Alap támogatás megvitatását a nyílt ülés 1.4 pontjaként felvette a napirendre. 
 
Tóth Dezsı polgármester kéri, hogy a nyílt ülés 3.3 pontjaként, az Oktatási-, Kulturális és 
Sportbizottság elıterjesztései közé vegyék fel a napirendre a Bursa Hungarica Felsıoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához való csatlakozás megvitatását. 
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Hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a napirend módosító javaslatával egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 11 igen, egyhangú szavazattal a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához való csatlakozás megvitatását a nyílt ülés 3.3 pontjaként 
felvette a napirendre. 
 
Tóth Dezsı polgármester – több módosító javaslat nem lévén – kéri, hogy aki a teljes, 
módosított napirenddel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 11 igen, egyhangú szavazattal a napirendet elfogadta. 
 
Zárt ülés: 
 

1. Bölcsıde bıvítés közbeszerzési eljárása  
 
2. Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elıterjesztései 

2.1 Major László kérelme 
 
3. Aljegyzı elıterjesztése 

3.1 Átmeneti segély elutasítása miatti fellebbezés 
3.2 Helyi Választási Bizottsági tagok megválasztása 

  
Nyílt ülés: 
 

1. Polgármester elıterjesztései 
1.1 Beszámoló a két ülés közötti eseményekrıl 
1.2 A 2010. évi költségvetési rendelet módosítása (PüB 91/2010. (VIII. 17.) sz. 

döntésének végrehajtása) 
1.3 Enyingi Városvédı, -Szépítı és Hagyományırzı Egyesület emléktábla 

kihelyezési kérelme (A OKS és TFB támogató döntése a bizottsági 
jegyzıkönyvekben olvasható) 

1.4 Városi Bölcsıde infrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolódó EU Önerı 
Alap támogatás megvitatását 

 
 

2. Jegyzı, Aljegyzı elıterjesztései 
2.1 Az Enying 86/2 hrsz-ú ingatlanon végzett ráfordítások beszámítása 

bérleti díjba (PüB támogató javaslata a jegyzıkönyvben olvasható) 
2.2 Az állattartási rendelet módosítása (A TFB 109/2010. (VIII. 11.) sz. 

határozatának végrehajtása) 
 

  
3. Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elıterjesztései 

3.1 A Szirombontogató Óvoda pedagógia programjának módosítása 
3.2 A Herceg BF Gimnázium és Ált. Iskola alapdokumentumainak 

módosítása  
3.3 Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. 

évi fordulójához való csatlakozás megvitatása 
  
 

4. Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elıterjesztései 
4.1 Városi Polgárırség kérelme térfigyelı kamera felszerelésével 

kapcsolatban 
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4.2.1 Településrendezési Terv módosítása 
4.2.2 Helyi Építési Szabályzatról szóló rendelet módosítása  
4.3 Madarász Viktor utca hátsó teleksor értékesítésre történı kijelölése 
4.4 MNV megállapodás a 819 hrsz-ú és 09 hrsz-ú területekre vonatkozóan 

(PüB támogató javaslata a jegyzıkönyvben olvasható) 
4.5 A Kossuth u. 24-26. épületek vízelvezetı vápa újralemezelésére 

vonatkozó árajánlat 
4.6 Tóth Dezsı haszonkölcsön szerzıdés módosítási kérelme 
4.7.1 573 hrsz-ú önkormányzati ingatlannal kapcsolatos tulajdonosi 

intézkedés 
4.7.2 Reiber Attila haszonkölcsön szerzıdés megkötésére irányuló kérelme 
4.8 MÁSZ ismételt ajánlata áramszolgáltatási szerzıdés megkötésére 

vonatkozóan 
4.9 EC Multienergie Kft. ajánlata 
4.10 Tájékoztatás a bizottság saját hatáskörben meghozott döntéseirıl 
 

  
5 Pénzügyi, Ellenırzı és Rendészeti Bizottság elıterjesztései 

5.1 A 2010.08.04-én érkezett ügyvédi költségek rendezése (Viziközmő 
Társulat levele) 

 
  
Tóth Dezsı polgármester a zárt ülés megkezdése elıtt rövid szünetet rendel el. 
 
15.09 perctıl 15.10 percig szünet, majd zárt ülés. A zárt ülés ideje alatt dr. Miljánovits György képviselı 15.17 
perckor megérkezik az ülésre. A nyílt ülés 15.55 perckor folytatódik tovább, a képviselık létszáma 12 fı. 
 
Tóth Dezsı polgármester köszönti a televízió nézıit és tájékoztatja a lakosságot a zárt ülésen 
meghozott döntésekrıl. 
 
 
1. Polgármester elıterjesztései 
1.1. Beszámoló a két ülés közötti eseményekrıl 
 
Tóth Dezsı polgármester ismerteti jelen jegyzıkönyv mellékletét képezı, a két ülés közötti 
eseményekrıl szóló beszámolóját. 
 
Buza Lajos képviselı a forgalomlassító sziget kiépítése kapcsán megjegyzi, hogy véleménye 
szerint nem az önkormányzat kezelésében kell ilyen jellegő beruházást megvalósítani. 
 
 
1.2. A 2010. évi költségvetési rendelet módosítása (PüB 91/2010. (VIII. 17.) sz. döntésének 

végrehajtása) 
 
Tóth Dezsı polgármester ismerteti az elıterjesztést és a rendeletmódosító javaslatot. Kérdés, 
észrevétel nem lévén kéri, hogy aki a rendeletmódosító javaslattal egyetért, kézfeltartással 
szavazzon.  
 

A Képviselı-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással Enying 
Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetésérıl szóló 7/2010. (II. 26.) 
rendelet módosításáról jelen jegyzıkönyv mellékletét képezı 16/2010. (IX. 01.) számú 
rendeletet alkotja. 

 



 4

1.3. Enyingi Városvédı, -Szépítı és Hagyományırzı Egyesület emléktábla kihelyezési 
kérelme 

 
Tóth Dezsı polgármester ismerteti az elıterjesztést és a határozati javaslatot. Megjegyzi, 
hogy az emléktábla kihelyezéséhez szükséges anyagi fedezet az Egyesületnél rendelkezésre 
áll. Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 12 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
285/2010. (VIII. 25.) számú határozata: 
 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy támogatja az Enyingi Városvédı-, Szépítı és 
Hagyományırzı Egyesület kérelmét és engedélyezi, hogy a 
Bajcsy-Zsilinszky u. 15. számú ingatlan elıtti közterületre, két 
oszlopon álló Bocsor István személyével kapcsolatos 
ismeretterjesztı emléktábla kerüljön elhelyezésre. 
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Tóth Dezsı polgármester 

 
 
1.4. Városi Bölcsıde infrastrukturális fejlesztéséhez kapcsolódó EU Önerı Alap 

támogatás megvitatását 
 
Tóth Dezsı polgármester ismerteti az elıterjesztést és a határozati javaslatot. Kérdés, 
észrevétel nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással 
szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 12 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
286/2010. (VIII. 25.) számú határozata: 

 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Városi Bölcsıde intézményének 
infrastrukturális fejlesztése és kapacitás bıvítése címő, KDOP-
2009-5.2.2/B azonosítószámú pályázathoz kapcsolódóan az 
önrész támogatására pályázatot nyújt be az EU Önerı Alap 
keretében. 
 
A fejlesztési cél: Városi Bölcsıde intézményének 
infrastrukturális fejlesztése és kapacitás bıvítése 
A fejlesztés megvalósulási helye: 8130 Enying, Vas Gereben u. 
8. 

A fejlesztés forrásösszetétele 
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Forrás Ft % 
 I. saját forrás 7.997.000 10 
 I/1. a támogatást igénylı hozzájárulása 7.997.000 10 
 I/2. partnerek hozzájárulása   
 I/3. bankhitel   
 I/4. egyéb saját forrást kiegészítı 
támogatás 

  

 II. a támogatási konstrukció keretében 
igényelt támogatás 

71.972.997 90 

 Összesen 79.969.997 100% 
 

A fejlesztés pénzügyi ütemezését a határozat 1. sz. melléklete 
tartalmazza. 
 
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 
benyújtására. 
 
Felelıs:  Tóth Dezsı polgármester 
Határidı:  2010. október 1. 

 
 
Dr. Miljánovits György képviselı megjegyzi, hogy a fıutcán a villanyoszlopokról lógnak a 
lámpatestek, a problémát jelezte már az E.ON szolgáltató felé, de nem történt változás. Kéri, 
hogy a Hivatal is tegyen ez ügyben bejelentést az E.ON felé. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy a Polgármesteri Hivatal már ötször tett bejelentést 
a lámpatestek miatt, az E.ON munkatársai ki is jöttek megnézni a problémát és 
megállapították, hogy nincsen életveszélyes helyzet, így a hiba kijavítása nélkül távoztak.   
 
Gebula Béla Ákos képviselı megjegyzi, hogy az E.ON munkatársai a fákat is nagyon 
szakszerőtlenül vágják, csúf munkát végeznek mindenhol, a nyesedékeket elszórják. 
 
 
2. Jegyzı, Aljegyzı elıterjesztései 
2.1 Az Enying 86/2 hrsz-ú ingatlanon végzett ráfordítások beszámítása bérleti díjba 
 
Tóth Dezsı polgármester felkéri Mihályfi Gábor aljegyzıt az elıterjesztések ismertetésére. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı ismerteti az elıterjesztést és a határozati javaslatot. Megjegyzi, 
hogy a Pénzügyi Bizottság döntésével támogatta a javaslatot. 
 
Tóth Dezsı polgármester – kérdés, észrevétel nem lévén – kéri, hogy aki a határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
 
 
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
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Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
287/2010. (VIII. 25.) számú határozata: 
 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testület a 
386/2008. (IX. 24.) számú határozata alapján Halász Gábor 
Enying, Gárdonyi G. u. 2/a. szám alatti lakos által benyújtott 
PF 1077626 számú bruttó 357.708,- Ft-ról szóló számla 
felmondási idıre esedékes bérleti díjba való beszámítását 
elutasítja tekintettel arra, hogy bérlı a bérleti díj hátralék miatti 
fizetési meghagyásos eljárás során nem igazolta ráfordításait, és 
az eljárás idıközben befejezıdött. 

 

 
2.2 Az állattartási rendelet módosítása (A TFB 109/2010. (VIII. 11.) sz. határozatának 

végrehajtása) 
 

Mihályfi Gábor aljegyzı ismerteti az elıterjesztést és a rendeletmódosító javaslatot. 
Elmondja, hogy a rendeletmódosítás a Településfejlesztési Bizottság felkérése alapján készült 
el, és megjegyzi, hogy az elfogadásához minısített többség szükséges. 
 
Buza Lajos képviselı megkérdezi, hogy a jelen rendeletmódosítás hogyan tud a kihirdetést 
követı napon hatályba lépni, ha az alaprendelet csak 2011. január 1-ével lép hatályba? 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy csak a módosítások fognak a kihirdetést követı 
napon hatályba lépni, ezek beépülnek az alaprendeletbe, amely már 2010. január 1-tıl 
hatályos. Az átmeneti rendelkezéseken nem változtattak. 
 
Tóth Dezsı polgármester – több kérdés, észrevétel nem lévén – kéri, hogy aki a 
rendeletmódosító javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 

A Képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással Enying 
Város Önkormányzatának az állatok tartásáról szóló 56/2009. (XII. 21.) rendelet 
módosításáról jelen jegyzıkönyv mellékletét képezı 17/2010. (IX. 01.) számú rendeletet 
alkotja. 

 
  
3. Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elıterjesztései 
3.1 A Szirombontogató Óvoda pedagógia programjának módosítása 
 
Tóth Dezsı polgármester felkéri Gebula Béla Ákost az Oktatási-, Kulturális és Sportbizottság 
elnökét a határozati javaslatok ismertetésére. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı ismerteti a Szirombontogató Óvoda pedagógiai programjának 
módosításáról szóló határozati javaslatot. 
 
Tóth Dezsı polgármester – kérdés, észrevétel nem lévén – kéri, hogy aki a határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 12 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
288/2010. (VIII. 25.) számú határozata: 

 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Szirombontogató Óvoda Helyi Óvodai 
Nevelési Programját a melléklet szerinti formában és 
tartalommal jóváhagyja.  
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Tóth Dezsı polgármester 

 
 
3.2 A Herceg BF Gimnázium és Ált. Iskola alapdokumentumainak módosítása  
 
Gebula Béla Ákos képviselı ismerteti a Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános 
Iskola alapdokumentumainak módosításáról szóló határozati javaslatot. 
 
Tóth Dezsı polgármester – kérdés, észrevétel nem lévén – kéri, hogy aki a határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 12 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
289/2010. (VIII. 25.) számú határozata: 

 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és 
Általános Iskola alapdokumentumait (Pedagógiai Program, 
Intézményi Minıségirányítási Program, Szervezeti és Mőködési 
Szabályzat, Házirend) a melléklet szerinti formában és 
tartalommal jóváhagyja.  
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Tóth Dezsı polgármester 

 
 
3.3 Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi 

fordulójához való csatlakozás megvitatása 
 
Gebula Béla Ákos képviselı ismerteti a határozati javaslatot. 
 
Tóth Dezsı polgármester – kérdés, észrevétel nem lévén – kéri, hogy aki a határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 12 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
290/2010. (VIII. 25.) számú határozata: 

 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális 
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helyzető felsıoktatási hallgatók illetıleg felsıoktatási 
tanulmányokat kezdı fiatalok támogatására létrehozott Bursa 
Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2011. évi fordulójához. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a belépési, valamint az on-line 
adatbázis használatáról szóló nyilatkozat aláírására, a 
Polgármesteri Hivatalt a pályázati kiírás megjelentetésére. 
 
Határidı: 2010. szeptember 30. (a nyilatkozat aláírása és 

pályáztatóhoz való megküldése tekintetében) 
 2010. október 1. (a pályázati kiírás 

megjelentetése tekintetében) 
 
Felelıs:   Tóth Dezsı polgármester 

 
 
4. Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elıterjesztései 
4.1 Városi Polgárırség kérelme térfigyelı kamera felszerelésével kapcsolatban 
 
Tóth Dezsı polgármester felkéri Bíró Attilát, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság elnökét a határozati javaslatok ismertetésére. 
 
Bíró Attila képviselı ismerteti a határozati javaslatot. 
 
Nagy József Ödön képviselı elmondja, hogy ı feltétlenül támogatná a kérelemben szereplı 
elképzelést, sıt javasolja a képviselık számára, hogy látogassanak el a Dégre, ahol már 
mőködik hasonló térfigyelı rendszer. Véleménye szerint nem feltétlenül szükséges, hogy 
egyedül a polgárırség finanszírozza a rendszer kiépítését, meg kellene találni erre a forrást. 
Elmondja továbbá, hogy a Polgárırség tagjai a lakosokat is fel fogják keresni és kéri, hogy 
mindenki – pénztárcájához mérten – támogassa anyagilag is ennek megvalósulását. 
 
Buza Lajos képviselı elmondja, hogy ı jelen formájában nem tudja támogatni a határozati 
javaslatot, mivel az adatvédelmi ombudsman a térfigyelı kamerákkal kapcsolatban már 
többször jelezte problémáit. Amíg az ezzel kapcsolatos részletek nincsenek leszabályozva, 
addig nem támogatja a javaslatot. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı véleménye szerint a Polgárırség oda fog figyelni az 
adatvédelmi elıírásokra. 
 
Dr. Lelkes Ákos alpolgármester elmondja, hogy Reiber Attila, a Polgárırség vezetıje már 
egyeztetett ezen kérdések kapcsán a székesfehérvári rendırkapitánnyal, és a 
megvalósításhoz már csak az önkormányzat hozzájárulása szükséges. 
 
Tóth Dezsı polgármester – több kérdés, észrevétel nem lévén – kéri, hogy aki a határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
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Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
291/2010. (VIII. 25.) számú határozata: 

  
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Városi Polgárırség Enying (adószám: 
18498428-1-07; 8130 Enying, Kinizsi u. 25/2.; képviseli: Reiber 
Attila elnök) kérelmét támogatja és Enying város közterületein 
a közbiztonság megóvása és javítása érdekében térfigyelı 
kamerarendszer Városi Polgárırség általi mőködtetéséhez 
hozzájárulását megadja. 
A kamerarendszer mőködtetéséhez szükséges további 
hozzájárulások és engedélyek megszerzése kérelmezı 
kötelezettsége. A kamerarendszer kiépítésével kapcsolatos 
költségek kérelmezıt terhelik. 
 
Felelıs:  Tóth Dezsı polgármester  
Határidı:  2010. szeptember 15. 

 
 
4.2.1 Településrendezési Terv módosítása 
 
Bíró Attila képviselı ismerteti a határozati javaslatot. 
 
Tóth Dezsı polgármester – kérdés, észrevétel nem lévén – kéri, hogy aki a határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 12 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
292/2010. (VIII. 25.) számú határozata: 

 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Enying város területfelhasználási rendjét e 
határozat 1. számú mellékletét képezı Területfelhasználási 
helyszínrajz címő, TSZ-J/M jelő, Rp.I.221-3 munkaszámú 
terven a megváltozó területfelhasználású területként 
megjelölteknek megfelelıen, a határozat 2. számú mellékletét 
képezı Településszerkezeti módosítási leírás címő 
dokumentumban foglaltak szerint állapítja meg. 
Egyúttal a 225/2004. (IX.29.) számú határozattal jóváhagyott 
településszerkezeti terv Területfelhasználási helyszínrajz címő 
tervlapjának a fenti területeket érintı elhatározásai hatályukat 
vesztik. 
 
A határozat mellékleteiben foglaltakat a Képviselı-testület 
egyéb határozatainak és rendeleteinek meghozatalánál 
figyelembe kell venni. 
 
Felelıs:  Tóth Dezsı polgármester  
Határidı:  folyamatos 
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4.2.2 Helyi Építési Szabályzatról szóló rendelet módosítása  
 
Bíró Attila képviselı ismerteti a bizottság határozati javaslatát és a rendeletmódosító 
javaslatot. 
 
Tóth Dezsı polgármester – kérdés, észrevétel nem lévén – kéri, hogy aki a rendeletmódosító 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
 

A Képviselı-testület 12 igen, egyhangú szavazattal Enying Város 
Önkormányzatának a helyi építési szabályzatról szóló 35/2004. (IX. 30.) rendelet 
módosításáról jelen jegyzıkönyv mellékletét képezı 18/2010. (IX. 01.) számú rendeletet 
alkotja. 

 
 
4.3 Madarász Viktor utca hátsó teleksor értékesítésre történı kijelölése 
 
Bíró Attila képviselı ismerteti a határozati javaslatot. 
 
Tóth Dezsı polgármester – kérdés, észrevétel nem lévén – kéri, hogy aki a határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 12 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
293/2010. (VIII. 25.) számú határozata: 

 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Képviselı-testület 422/2009. (XI. 25.) számú 
határozatát a mellékelt lista szerint kiegészíti. 
 
Felelıs:  Tóth Dezsı polgármester  
Határidı:  azonnal 

 
 
4.4 MNV megállapodás a 819 hrsz-ú és 09 hrsz-ú területekre vonatkozóan (PüB támogató 

javaslata a jegyzıkönyvben olvasható) 
 
Bíró Attila képviselı ismerteti a határozati javaslatot. 
 
Tóth Dezsı polgármester – kérdés, észrevétel nem lévén – kéri, hogy aki a határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 12 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
294/2010. (VIII. 25.) számú határozata: 

 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az enyingi 817 és 09 hrsz-ú ingatlanokra 
vonatkozóan a határozat elválaszthatatlan mellékletét képezı 
háromoldalú megállapodást köt a Magyar Állam 
képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt-vel 
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(székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi u, 56.; képviseli: Közép-
dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, 8000 
Székesfehérvár, Balatoni út 6.; képviseli: Dr. Csonki István), 
illetve a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi 
Igazgatósággal, mint vagyonkezelıvel (székhely: 8000 
Székesfehérvár, Balatoni út. 6.; képviseli: Dr. Csonki István 
igazgató) az „Enying, Váci M., József A., Madarász V. utcai és 
részlegesen a Dózsa Gy. utcai csapadékvizek Cinca-Csíkgát-
patakba történı elvezetése” tárgyban. 
 
A használat jogának ellenértéke 2*43.125,- Ft, melynek forrását 
a mőködési hitel terhére biztosítja. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a Megállapodás aláírására. 
 
Felelıs:  Tóth Dezsı polgármester  
Határidı:  folyamatos 

 
 
4.5 A Kossuth u. 24-26. épületek vízelvezetı vápa újralemezelésére vonatkozó árajánlat 
 
Bíró Attila képviselı ismerteti a határozati javaslatot. 
 
Tóth Dezsı polgármester – kérdés, észrevétel nem lévén – kéri, hogy aki a határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 10 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
295/2010. (VIII. 25.) számú határozata: 

 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az Enying, Kossuth u. 24-26. szám alatti 
épületek közötti vízelvezetı vápa újralemezelési munkálatainak 
elvégzését elviekben támogatja, azonban az önkormányzat 
jelenlegi szőkös anyagi helyzetére való tekintettel a munkához 
forrást biztosítani nem tud. 
 
Felelıs:  Tóth Dezsı polgármester 
Határidı:  azonnal 

 
 
4.6 Tóth Dezsı haszonkölcsön szerzıdés módosítási kérelme 
 
Bíró Attila képviselı ismerteti a határozati javaslatot. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı elmondja, hogy általánosan a haszonbérleti szerzıdéseket az 
adott év december 31-éig szokták megkötni, a jelen javaslat szerint azonban a szerzıdés 10 
évre szólna. Megkérdezi, hogy mi ennek az oka? 
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Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy a kérelmezı 10 éves idıtartamra kérte a szerzıdés 
meghosszabbítását, a Településfejlesztési Bizottság pedig támogatta a kérést. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı jelzi, hogy ez a döntés azzal a veszéllyel járhat, hogy a többi 
bérlı is kéri a szerzıdés hosszabbítását. 
 
Tóth Dezsı polgármester – több kérdés, észrevétel nem lévén – kéri, hogy aki a határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
296/2010. (VIII. 25.) számú határozata: 

 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a tulajdonát képezı, jelenleg Tóth Dezsı 8130 
Enying Vár u. 8. szám alatti lakos által használatba vett, Enying 
belterületi 772 hrsz-ú ingatlan 1735 m2-es területére vonatkozó 
haszonkölcsön szerzıdést közös megegyezéssel módosítja 
akként, hogy a haszonkölcsön szerzıdés lejáratának idıpontja 
2020. december 31. napja. 
 
Felhatalmazza Dr. Lelkes Ákos alpolgármestert a 
haszonkölcsön szerzıdés módosításának aláírására. 
 
Felelıs:  Dr. Lelkes Ákos alpolgármester 
Határidı:  2010. szeptember 15. 

 
 
4.7.1 573 hrsz-ú önkormányzati ingatlannal kapcsolatos tulajdonosi intézkedés 
 
Bíró Attila képviselı ismerteti a határozati javaslatot. 
 
Tóth Dezsı polgármester – kérdés, észrevétel nem lévén – kéri, hogy aki a határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 10 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
297/2010. (VIII. 25.) számú határozata: 

 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a tulajdonát képezı, Enying belterületi 573 
hrsz-ú ingatlanon tulajdonosi hozzájárulása nélkül létesített 
kerítés fennmaradását nem támogatja és felhatalmazza Tóth 
Dezsı polgármestert a kerítés elbontatásához szükséges 
intézkedések megtételére. 
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Felelıs:  Tóth Dezsı polgármester 
Határidı:  folyamatos 

 
 
4.7.2 Reiber Attila haszonkölcsön szerzıdés megkötésére irányuló kérelme 
 
Bíró Attila képviselı ismerteti a határozati javaslatot. 
 
Tóth Dezsı polgármester – kérdés, észrevétel nem lévén – kéri, hogy aki a határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 12 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
298/2010. (VIII. 25.) számú határozata: 

 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a tulajdonát képezı 573 hrsz-ú ingatlan 
mellékelt helyszínrajzon jelölt területét, valamint az 577, 579, 
580, 581, 582, 583, 585 és 588/2 hrsz-ú ingatlanok teljes 
területének tekintetében – annak rendben tartása, gondozása, 
kaszálása fejében haszonkölcsön szerzıdést köt Reiber Attila 
8130 Enying, Kinizsi u. 25/2. szám alatti lakossal 2011. 
december 31. napjáig azzal a kikötéssel, hogy az ingatlanokat 
érintı átalakításhoz, azok esetleges bekerítéséhez kérelmezınek 
elızetesen tulajdonosi hozzájárulást kell kérnie. 
 
Felelıs:  Tóth Dezsı polgármester 
Határidı:  2010. szeptember 15. 

 
 
4.8  MÁSZ ismételt ajánlata áramszolgáltatási szerzıdés megkötésére vonatkozóan 
 
Bíró Attila képviselı ismerteti a határozati javaslatot. 
 
Tóth Dezsı polgármester – kérdés, észrevétel nem lévén – kéri, hogy aki a határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 12 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
299/2010. (VIII. 25.) számú határozata: 

 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy 222/2009. (VI.24.) számú határozatát 
hatályában továbbra is fenntartja. 
 
Felelıs:  Tóth Dezsı polgármester 
Határidı:  folyamatos 
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4.9 EC Multienergie Kft. ajánlata 
 
Bíró Attila képviselı ismerteti a határozati javaslatot. 
 
Tóth Dezsı polgármester – kérdés, észrevétel nem lévén – kéri, hogy aki a határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 12 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
300/2010. (VIII. 25.) számú határozata: 

 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az EC Multienergie Osztrák-Magyar 
Kommunális Energiarendszereket Üzemeltetı Kft. (székhely: 
2440 Százhalombatta Vörösmarty u. 68.; képviseli: Izsó Gyula 
ügyvezetı) ajánlatát megköszönve azzal jelenleg élni nem 
kíván. 
 
Felelıs:  Tóth Dezsı polgármester 
Határidı:  azonnal 

 
 
4.10 Tájékoztatás a bizottság saját hatáskörben meghozott döntéseirıl 

 
Bíró Attila képviselı elmondja, hogy a bizottság saját hatáskörben döntött még lakásbérlet 
hosszabbítási kérelemrıl, illetve haszonbérleti kérelemrıl. 
 
  
5 Pénzügyi, Ellenırzı és Rendészeti Bizottság elıterjesztései 
5.1 A 2010.08.04-én érkezett ügyvédi költségek rendezése (Viziközmő Társulat levele) 
 
Tóth Dezsı polgármester felkéri Buza Lajost, a Pénzügyi, Ellenırzı és Rendészeti Bizottság 
elnökét a határozati javaslat ismertetésére. 
 
Buza Lajos képviselı ismerteti a határozati javaslatot. 
 
Tóth Dezsı polgármester – kérdés, észrevétel nem lévén – kéri, hogy aki a határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 12 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
301/2010. (VIII. 25.) számú határozata: 

 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Dr. Szekercés Ügyvédi Iroda által benyújtott 
CO8SA7157641 számú számla kifizetését – mely az Enyingi 
Szennyvízcsatorna-építı Viziközmő Társulat Alapszabályának 
módosításáról, cégbejegyzésrıl szól – átvállalni nem tudja, 
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mivel a munka elvégzésének megrendelését nem az 
önkormányzat kezdeményezte. 
 
Felkéri a Polgármestert, hogy a számlát és a számla 
mellékleteként megküldött megbízási szerzıdést küldje vissza 
az Ügyvédi Irodának. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Tóth Dezsı polgármester 

 
 
Buza Lajos képviselı elmondja, hogy a Bizottság még három témában hozott döntést, 
mindegyik döntést az elızı elıterjesztéseknél tárgyalták. 
 
Tóth Dezsı polgármester – több kérdés, hozzászólás nem lévén – megköszöni a részvételt, a 
televízió nézık figyelmét és 16.25 perckor bezárja az ülést. 
 
Enying, 2010. szeptember 1. 
 
 
 
 
 
 
   Tóth Dezsı      Mihályfi Gábor 
  polgármester            aljegyzı 
 
 
 
 
 
 
        Nagy József Ödön     Venczel Zita 
      hitelesítı         hitelesítı 


