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JEGYZİKÖNYV 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
2010. szeptember 29-én 
tartott  n y í l t  ülésérıl 

 
Helye:    Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
    8130 Enying, Kossuth u. 26. 
 
Jelen vannak:   Tóth Dezsı polgármester, 

Dr. Lelkes Ákos alpolgármester, 
Bíró Attila Károly, Botos Sándor,  
Buza Lajos (késve érkezik), Gál Balázs, 
Gebula Béla Ákos, Mohai Istvánné, 
Nagy József Ödön, Nyikos István, 
Venczel Zita képviselık 
 
Szörfi István jegyzı 
Mihályfi Gábor aljegyzı 
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı 
 
Szemerei Szilvia jegyzıkönyvvezetı 

 
Jelezte távolmaradását:   Dr. Miljanovits György képviselı 
 
Nem jelezte távolmaradását: Buzási Beáta, Ifj. Szabó Attila képviselık 
 
Tóth Dezsı polgármester szeretettel köszönti a megjelent képviselıket, és TV nézıket a 
ciklus utolsó testületi ülésén. Az ülést 15.00 órakor megnyitja, megállapítja, hogy a 
képviselık határozatképes számban megjelentek, létszámuk 10 fı. A jegyzıkönyv vezetésére 
felkéri Szemerei Szilviát, a jegyzıkönyv hitelesítésére Gebula Béla Ákos és Dr. Lelkes Ákos 
képviselıket.  
 
A felkért képviselık a hitelesítést vállalják. 
 
A képviselık a nyílt és zárt ülés tervezett napirendjét megkapták. Módosító javaslatai 
vannak a napirenddel kapcsolatban, kettı kiegészítéssel kíván élni, valamint a sorrendet 
javasolja megváltoztatni. 1. napirendi pontként javasolja megvitatni az OKS elıterjesztéseit. 
Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az OKS elıterjesztéseinek 1. napirendi pontként 
való megvitatását elfogadta. 
 
Tóth Dezsı polgármester 2. napirendi pontként javasolja megvitatni a TFB elıterjesztéseit. 
Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 10 igen, egyhangú szavazattal a TFB elıterjesztéseinek 2. napirendi pontként 
való megvitatását elfogadta. 
 
Tóth Dezsı polgármester 3. napirendi pontként javasolja megvitatni a jegyzı, aljegyzı 
elıterjesztéseit. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
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A Képviselı-testület 10 igen, egyhangú szavazattal a jegyzı, aljegyzı elıterjesztéseinek 3. napirendi 
pontként való megvitatását elfogadta. 
 
Tóth Dezsı polgármester 4. napirendi pontként javasolja megvitatni a PERB elıterjesztéseit. 
Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 10 igen, egyhangú szavazattal a PERB elıterjesztéseinek 4. napirendi pontként 
való megvitatását elfogadta. 
 
Tóth Dezsı polgármester 5. napirendi pontként javasolja megvitatni a polgármester 
elıterjesztéseit. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 10 igen, egyhangú szavazattal a polgármester elıterjesztéseinek 5. napirendi 
pontként való megvitatását elfogadta. 
 
Tóth Dezsı polgármester 5.5 napirendi pontként javasolja napirendre tőzni a 
forgóeszközhitel lehívását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 10 igen, egyhangú szavazattal a forgóeszközhitel lehívásának 5.5 napirendi 
pontként való megvitatását elfogadta. 
 
Tóth Dezsı polgármester 3.2 napirendi pontként javasolja napirendre tőzni a HBFGÁI 
pedagógiai programja módosításának véleményezésére szakértı felkérését. Kéri, hogy aki 
azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 10 igen, egyhangú szavazattal a HBFGÁI pedagógiai programja módosításának 
véleményezésére szakértı felkérését 3.2 napirendi pontként való megvitatását elfogadta. 
 
Tóth Dezsı polgármester - egyéb módosító javaslat nem lévén - szavazásra bocsátja a fentiek 
szerint módosított napirend elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 10 igen, egyhangú szavazattal a módosított napirendet elfogadta. 
 
 
N a p i r e n d: 
 
Nyílt ülés  15.00 órától 
 

1. Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elıterjesztései 
1.1 A Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 

igazgatóhelyettesek kötelezı óraszáma 
1.2 A Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola pedagógiai 

programjának módosítása 
 

 Elıadó: Gebula Béla Ákos 
         OKS elnöke 
 

2. Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elıterjesztései 
2.1 Kiss Bence vételi ajánlata 
2.2 Ormánsági Agrárvállalkozók Egyesületének megkeresése 
2.3 Török József kérelme közvilágítási lámpa felszerelésére vonatkozóan 
2.4 Balatonbozsoki buszmegálló – árajánlat megtárgyalása 
2.5 Magyar Vöröskereszt kérelme 
2.6 Somogyi Gyula kérelme 
2.7 A & DZS Kft. kérelme 
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2.8 Szabadság tér 7. szám alatti tervezett beruházás és ingatlan tulajdonjog 
kérdése 

 
  Elıadó: Bíró Attila 
                TFB elnöke 
 

3. Jegyzı, Aljegyzı elıterjesztései 
3.1 Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola alapító 

okiratának módosítása 
3.2 Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola pedagógiai 

programja módosításának véleményezésére szakértı felkérése 
 

  Elıadó: Mihályfi Gábor 
                aljegyzı 
 

4. Pénzügyi Ellenırzı és Rendészeti Bizottság elıterjesztései 
4.1  Belsı ellenıri szerzıdés meghosszabbítása 
4.2 2010. évi belsı ellenırzési terv módosítása 
4.3 Bérfaktorálás meghosszabbítása 
4.4 EVSZI kérelme az iskola konyha ÁNTSz ellenırzésével kapcsolatban 
 

  Elıadó: Buza Lajos 
    PERB elnöke 
 

5. Polgármester elıterjesztései 
5.1 A 2010. évi költségvetési rendelet módosítása 
5.2 Feladatátvállalási szerzıdés módosítása – Dr. Farkas Csilla 
5.3 Bad Urachtól kapott tőzoltóautó tárolása és használatra átadása 
5.4 STRABAG AG részére késedelmi kamat kifizetésének engedélyezése 
5.5 Forgóeszközhitel lehívása 

 
  Elıadó: Tóth Dezsı 

          polgármester 
 
Zárt ülés  
 

1. Pénzügyi Ellenırzı és  Rendészeti Bizottság elıterjesztése 
1.1 Spergli Józsefné volt ESZI gondozott ügye 
 

  Elıadó: Buza Lajos 
      PERB elnök 
 
 
 
1. Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elıterjesztései 
1.1 A Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola igazgatóhelyettesek 

kötelezı óraszáma 
 
Tóth Dezsı polgármester átadja a szót Gebula Béla Ákosnak, az OKS elnökének. 
 
Gebula Béla Ákos OKS elnök ismerteti a bizottság HBFGÁI igazgató-helyetteseinek kötelezı 
óraszámának meghatározására irányuló melléklet szerinti határozati javaslatát. 
Kiegészítésként elmondja, hogy ez egy szokásos, minden évben ismétlıdı határozat. 
 
Tóth Dezsı polgármester kérdezi, kíván-e valaki hozzászólni, van-e valakinek kérdése. 
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, 
hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
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A Képviselı-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
319/2010. (IX. 29.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és 
Általános Iskola általános iskolai igazgatóhelyettese 2010/2011. 
tanévre vonatkozó kötelezı óraszámának csökkentésével 
egyetért, azt az intézményvezetıre megállapított kötelezı 
óraszám+ 2 órában állapítja meg. 
 
Az ehhez szükséges fedezetet a nevelési-oktatási intézmény 
saját forrásából biztosítja, a fenntartó többletköltségvetési 
támogatást nem biztosít. 
 
Határidı:  azonnal 
Felelıs:  Bedi Andrea a HBFGÁI intézményvezetıje. 

 
 
1.2 A Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola pedagógiai programjának 

módosítása 
 
Gebula Béla Ákos OKS elnök ismerteti a bizottság HBFGÁI pedagógiai programjának 
módosítására irányuló melléklet szerinti határozati javaslatát. Elmondja, hogy ha most 
elfogadja a testület a határozati javaslatot, akkor a törvény lehetıvé teszi, hogy úgymond 
minıségbiztosítás nélkül, azaz közoktatási szakértı bevonása nélkül módosítsák a 
pedagógiai programot. A közoktatási szakértı díjazása magas, tehát költségek nélkül van 
lehetıség a módosításra. 
 
Tóth Dezsı polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése. Kérdés, hozzászólás nem lévén 
szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
320/2010. (IX. 29.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott támogatja, hogy a Herceg Batthyány Fülöp 
Gimnázium és Általános Iskola a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény 70. § (3) bekezdésének megfelelıen a tanulók 
teljesítményét a 2010/2011. tanév második félévétıl 
osztályzattal minısítse, értékelje. A Képviselı-testület a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról 
szóló 2010. évi LXXI. törvény 5. § (2) bekezdése alapján 
hozzájárul a pedagógiai program jóváhagyására, bevezetésére 
vonatkozó általános elıírások alkalmazásától való eltéréshez, 
egyben felkéri az intézményvezetıt, hogy a szükséges 
változásokat a pedagógiai programban vezesse át.  
 
Határidı:  azonnal 
Felelıs:  Bedi Andrea a HBFGÁI intézményvezetıje. 
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2. A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elıterjesztései 
2.1 Kiss Bence vételi ajánlata 
 
Tóth Dezsı polgármester átadja a szót Bíró Attilának, a TFB elnökének. 
 
Bíró Attila TFB elnök ismerteti a bizottság ingatlanvételi ajánlat elutasítására irányuló 
melléklet szerinti 111/2010. (IX. 14.) számú határozatát. 
 
Tóth Dezsı polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, hozzászólása. Kérdés, 
hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki 
azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
321/2010. (IX. 29.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Kiss Bence enyingi 7922, 7923, és 7902/4 
hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó bruttó 3 millió Ft összegő vételi 
ajánlatát elutasítja. 
 
Felelıs:  polgármester  
Határidı:  azonnal 

 
 
2.2 Ormánsági Agrárvállalkozók Egyesületének megkeresése 
 
Bíró Attila TFB elnök ismerteti a bizottság 2011. évi pályázati részvétel elvetésére irányuló 
melléklet szerinti 112/2010. (IX. 14.) számú határozatát. 
 
Tóth Dezsı polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, hozzászólása. Kérdés, 
hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki 
azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
322/2010. (IX. 29.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az Ormánsági Agrárvállalkozók Egyesülete 
(képviseli: Seres Attila egyesületi elnök, székhely: 7960 Sellye, 
Mátyás Király u. 28.) által meghirdetett munkahelyteremtı 
felhíváson 2010. évben nem kíván részt venni. 
 
Felelıs:  polgármester 
Határidı:  azonnal 

 
 
2.3 Török József kérelme közvilágítási lámpa felszerelésére vonatkozóan 
 
Bíró Attila TFB elnök ismerteti a bizottság korábbi döntés hatályban tartására irányuló 
melléklet szerinti 113/2010. (IX. 14.) számú határozatát. 
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Tóth Dezsı polgármester elmondja, hogy a kérelem figyelembe vételére a következı évi 
költségvetési terv összeállításakor kerül sor. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, hozzászólása. 
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, 
hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
323/2010. (IX. 29.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy 199/2010. (V. 26.) számú határozatát 
hatályában fenntartja. 
 
Felelıs:  polgármester 
Határidı:  folyamatos 

 
 
2.4 Balatonbozsoki buszmegálló – árajánlat megtárgyalása 
 
Bíró Attila TFB elnök ismerteti a bizottság árajánlatok kérésére irányuló melléklet szerinti 
114/2010. (IX. 14.) számú határozatát. 
 
Tóth Dezsı polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, hozzászólása. Kérdés, 
hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki 
azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
324/2010. (IX. 29.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a 
bozsoki felsı buszmegállóban, váró kialakításához kérjen be 
tervezıi árajánlatokat. 
 
Felelıs:  polgármester 
Határidı:  folyamatos 

 
 
 
2.5 Magyar Vöröskereszt kérelme 
 
Bíró Attila TFB elnök ismerteti a bizottság garázs térítésmentes használatba adására irányuló 
melléklet szerinti 115/2010. (IX. 14.) számú határozatát. 
 
Tóth Dezsı polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, hozzászólása. Kérdés, 
hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki 
azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
325/2010. (IX. 29.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Magyar Vöröskereszt Enyingi Körzeti 
Szervezet részére térítésmentesen használatba adja az Enying 
1474/41 hrsz-ú garázst 2011. december 31. napjáig. 
 
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt a térítésmentes használati 
megállapodás elkészítésére, felhatalmazza a polgármestert a 
megállapodás aláírására. 
 
Felelıs:  polgármester 
Határidı:  folyamatos  

 
 
2.6 Somogyi Gyula kérelme 
 
Bíró Attila TFB elnök ismerteti a bizottság kérelem támogatására és az ORFK-val való 
kapcsolatfelvételre irányuló melléklet szerinti 116/2010. (IX. 14.) számú határozatát. 
 
Tóth Dezsı polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, hozzászólása. Kérdés, 
hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki 
azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
326/2010. (IX. 29.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Somogyi Gyula Enying-Balatonbozsok, Fı u. 
93. szám alatti lakos kérelmét támogatja és felkéri a 
polgármestert, hogy a Balatonbozsok településrészen fixen 
telepítendı sebességellenırzı berendezés telepítési 
helyszínének módosítása érdekében vegye fel a kapcsolatot az 
ORFK-val (1139 Budapest, Teve u. 4-6.). 
 
Felelıs:  polgármester 
Határidı:  folyamatos  

 
 
 
2.7 A & DZS Kft. kérelme 
 
Bíró Attila TFB elnök ismerteti a bizottság díjbeszámítási kérelem elutasítására irányuló 
melléklet szerinti 117/2010. (IX. 14.) számú határozatát. 
 
Tóth Dezsı polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, hozzászólása. Kérdés, 
hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki 
azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
327/2010. (IX. 29.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az A&Dzs Kft. (1024 Budapest, Lövıház u. 12. 
4/02; képviseli Oláh Anna Mária) kérelmét, miszerint a László 
király u. 1. szám alatti bérleményben folytatandó tevékenység 
mőködési engedélyezési eljárásához szükséges villámvédelmi 
és érintésvédelmi felülvizsgálatok díja a bérlemény bérleti 
díjába beszámításra kerüljön, nem támogatja. 
 
Felelıs:  polgármester 
Határidı:  folyamatos  

 
 
2.8 Szabadság tér 7. szám alatti tervezett beruházás és ingatlan tulajdonjog kérdése 
 
Bíró Attila TFB elnök ismerteti a bizottság tárgyalás kezdeményezésére irányuló melléklet 
szerinti 118/2010. (IX. 14.) számú határozatát. 
 
Tóth Dezsı polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, hozzászólása. Kérdés, 
hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki 
azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
328/2010. (IX. 29.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy felkéri polgármestert vegye fel a kapcsolatot a 
Fejér Megyei Önkormányzattal, hogy a 2008. április 8. napján 
megkötött ajándékozási szerzıdés 2. pontja szerinti beruházás 
(orvosi rendelı építése) 2011. december 31. napjáig megvalósul-
e.  
Amennyiben a beruházás megvalósítására nincs szándék a 
megye részérıl, úgy Enying Város Önkormányzata 
kezdeményezi, hogy az enyingi, belterületi 2294/4 hrsz-ú, 3927 
m2 térmértékő beépített, Szabadság tér 7. szám alatti ingatlan 
tulajdonjoga szálljon vissza Enying Város Önkormányzatára. 
 
Felelıs:  polgármester 
Határidı:  folyamatos  

 
 
3. Jegyzı, aljegyzı elıterjesztései 
3.1 Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola alapító okiratának 

módosítása 
 
Tóth Dezsı polgármester átadja a szót Mihályfi Gábor aljegyzınek. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı ismerteti, hogy a testület májusi döntésének végrehajtásáról van 
szó, melynek egyik része az alapító okirat módosítása, másik része pedig a módosítás 
pedagógiai programba való beépítése. Az alapító okirat módosításának terjedelmét a 
jogszabályi elıírás indokolja, ez az elıírt módosítási forma. A módosítás beépítésre kerül az 
alapító okiratba, és ezt a tevékenységet a hatályosulást követıen tudja végezni az intézmény.  
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Tóth Dezsı polgármester kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati 
javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
 
A Képviselı-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
329/2010. (IX. 29.) számú határozata: 
Melléklet szerint. 

 
 
 
3.2 Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola pedagógiai programja 

módosításának véleményezésére szakértı felkérése 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı ismerteti, ahogy azt már az OKS elnöke is ismertette, a jogszabály 
lehetıvé teszi a pedagógiai program módosítását véleményezés nélkül, de ez csak az 
értékelésre vonatkozik. A testület úgy döntött, hogy a képesség kibontakoztató és 
integrációs felkészítést építse be az intézmény pedagógiai programjába, ezt viszont 
szakértıvel véleményeztetni kell. Polgármester úr felvette a kapcsolatot Boda Jánossal, aki 
nettó 20.000,- Ft-ért elvállalná a szakértıi vélemény elkészítését 2010. november 1. napi 
határidıvel. Javasolja megbízni a polgármestert a megbízási szerzıdés aláírására. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı kérdezi, hogy a megbízási díj forrása az intézmény 
költségvetése-e. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı igennel válaszol. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı korrektnek tartja a megbízási díjat. 
 
Tóth Dezsı polgármester – egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén - szavazásra bocsátja a 
határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 10 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
330/2010. (IX. 29.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és 
Általános Iskola Pedagógiai Programja módosításának 
véleményezésével megbízza Boda János közoktatási szakértıt, 
nettó 20.000,- Ft megbízási díjért, melynek forrása a Herceg 
Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 2010. évi 
költségvetése. A vélemény elkészítésének határideje: 2010. 
november 01. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a megbízási szerzıdés 
aláírására. 
 
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az elıirányzat-
módosítást az önkormányzati elıirányzat-nyilvántartásban 
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vezesse át, továbbá a költségvetési rendelet módosításakor az 
elıirányzat-módosítást a költségvetési rendeletben 
szerepeltesse. 
 
Határidı: a megbízás tekintetében azonnal 

a szakértıi munka elkészítésének tekintetében 
2010. november 01. 

Felelıs: polgármester 
 
 
Tóth Dezsı polgármester megkéri Nyikos István képviselı urat, hogy egyedüli jelenlévı 
bizottsági tagként ismertesse a PERB elıterjesztéseit. 
 
Nyikos István képviselı szünet elrendelését kéri, mert a bizottság elnöke várhatóan 
hamarosan megérkezik. 
 
Tóth Dezsı polgármester 15.16 órakor szünetet rendel el. 
 
Az ülés rövid szünet után 15.28 órakor folytatódik. A szünetben Buza Lajos PERB elnök csatlakozott a 
Képviselı-testülethez, a testület létszáma 11 fı. 
 
 
4. Pénzügyi, Ellenırzı és Rendészeti Bizottság elıterjesztései 
4.1 Belsı ellenıri szerzıdés meghosszabbítása 
 
Tóth Dezsı polgármester felkéri Buza Lajost, a PERB elnökét, hogy tegye meg a bizottság 
elıterjesztéseit. 
 
Buza Lajos PERB elnök ismertetni akarja a bizottság költségvetési rendelet módosítására 
irányuló melléklet szerinti döntését. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı felhívja rá a figyelmet, hogy a bizottság ezen elıterjesztését már 
rendkívüli ülésen tárgyalta a testület. A napirendhez kapcsolódó elıterjesztések a bizottsági 
jegyzıkönyv 8. oldalán kezdıdnek. 
 
Buza Lajos PERB elnök ismerteti a bizottság szerzıdés 2010. november 30. napjáig történı 
meghosszabbítására irányuló melléklet szerinti 97/2010. (IX. 14.) számú határozati javaslatát. 
 
Tóth Dezsı polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése. 
 
Nagy József Ödön képviselı olvasta a bizottsági jegyzıkönyvet, és látta, hogy hosszasan 
tárgyalták ezt a napirendet. Nem tudja, nem lenne-e szerencsésebb 2010. december 31. 
napjáig meghosszabbítani a szerzıdést az éves ellenırzés befejezéséhez.  
 
Szörfi István jegyzı kérdezi, hogy ez kérdés volt-e vagy módosító javaslat. 
 
Buza Lajos PERB elnök elmondja, hogy a bizottság azért döntött végül a november 30-i 
idıpont mellett, mert így az új testületnek kettı hónap áll a rendelkezésére, hogy megnézze 
és döntsön, hogy mi legyen. A hivatal részérıl még hosszabb idıre érkezett javaslat. 
 
Nagy József Ödön képviselı módosító javaslata, hogy a szerzıdést 2010. december 31-ig 
hosszabbítsák meg. Véleménye szerint a cég is megérdemli, hogy az egy évet végig vigye. 
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Tóth Dezsı polgármester – egyéb hozzászólás nem lévén - szavazásra bocsátja a módosító 
javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
331/2010. (IX. 29.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
Horváth és Társa Könyvelı és Könyvvizsgáló Kft.-vel 
megkötött szerzıdés hosszabbítására irányuló határozati 
javaslatban szereplı dátum 2010. december 31. napjára történı 
módosítását elfogadja. 

 
 
Tóth Dezsı polgármester szavazásra bocsátja a fentiek szerint módosított határozati javaslat 
elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
332/2010. (IX. 29.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Horváth és Társa Könyvelı és 
Könyvvizsgáló Kft. 8000 Székesfehérvár, Zombori u. 6. ½ szám 
alatti székhelyő céggel 2009. december 30-án megkötött – belsı 
ellenırzési feladatok ellátására vonatkozó – szerzıdést 2010. 
december 31. napjáig meghosszabbítja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a szerzıdésmódosítás aláírására. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Tóth Dezsı polgármester     

 
 
4.2 2010. évi belsı ellenırzési terv módosítása 
 
Buza Lajos PERB elnök ismerteti a bizottság 2010. évi belsı ellenırzési terve módosításának 
elfogadására irányuló melléklet szerinti 98/2010. (IX. 14.) számú határozati javaslatát. 
 
Tóth Dezsı polgármester kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati 
javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
333/2010. (IX. 29.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Enying Város Önkormányzatának 
Polgármesteri Hivatal és intézményeinek 2010. évi belsı 
ellenırzési tervének 1. számú módosítását – a határozat 
elválaszthatatlan mellékletét képezı formában és tartalommal – 
elfogadja. 
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4.3 Bérfaktorálás meghosszabbítása 
 
Buza Lajos PERB elnök ismerteti a bizottság faktorszerzıdés meghosszabbítására irányuló 
melléklet szerinti 99/2010. (IX. 14.) számú határozati javaslatát. 
 
Tóth Dezsı polgármester kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati 
javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
334/2010. (IX. 29.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Next-Faktor Pénzügyi Szolgáltató Zrt. 1053 
Budapest, Szép u. 4. szám alatti székhelyő céggel megkötött – a 
dolgozók munkabérének kiegészítésére, faktor szolgáltatás 
igénybevételére vonatkozó – Faktor Szerzıdést további 4 
hónappal meghosszabbítja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a szerzıdésmódosítás aláírására. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Tóth Dezsı polgármester 

 
 
4.4 EVSZI kérelme az iskola konyha ÁNTSz ellenırzésével kapcsolatban 
 
Buza Lajos PERB elnök ismerteti a bizottság tálalókonyha felújítására irányuló melléklet 
szerinti 102/2010. (IX. 14.) számú határozati javaslatát. 
 
Tóth Dezsı polgármester kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati 
javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
335/2010. (IX. 29.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és 
Általános Iskola (Enying, Kossuth u. 55. szám alatti épület) 
tálalókonyhája hatósági elıírások szerinti felújításával 
(csempézés, a sérült falfelületek javítása) Enying Város 
Szolgáltató Intézményét bízza meg. A felújítás költsége 
164.000,- Ft, melynek forrása az S-Food Gastronomy Kft-vel 
2010. május 4. napján kötött közétkeztetési szolgáltatási 
szerzıdés 3.) pontja szerinti bérleti díj. 
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs:  Tóth Dezsı polgármester 
   Viplak Tibor EVSZI vezetı 
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5. Polgármester elıterjesztései 
5.1 A 2010. évi költségvetési rendelet módosítása 
 
Tóth Dezsı polgármester ismerteti a melléklet szerinti elıterjesztést, valamint a 
rendelettervezet preambulumát, majd a rendelettervezetet a melléklet szerint javasolja 
elfogadni. 
 
Venczel Zita képviselı nem fogja tudni így elfogadni a rendeletmódosítást, és ezt már az 
elızı testületi ülésen is jelezte. Nem tudja elfogadni a nehéz gazdasági helyzetre tekintettel, 
hogy a III. negyedévi tiszteletdíjakra zárolt 5.5 millió Ft kifizetésre kerüljön. 
 
Nyikos István képviselı Venczel Zita képviselıvel hasonló véleményen van. Nem tartja 
indokoltnak az összeg felszabadítását. Mindenki saját belátásán múlik, hogyan dönt. Akik 
folyamatosan nem jelentek meg az üléseken, azoknak nem akar tiszteletdíjat megszavazni. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı kérdezi, hogy a módosítás tervezetben benne van-e az EVSE 
támogatása is. 
 
Tóth Dezsı polgármester igennel válaszol. Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra 
bocsátja a rendeletmódosítás elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 

A Képviselı-testület 9 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
Enying Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetésérıl szóló 7/2010. 
(II. 26.) helyi rendelet módosításáról jelen jegyzıkönyv mellékletét képezı 20/2010. 
(X. 06.) helyi rendeletet alkotja. 

 
 
5.2 Feladatátvállalási szerzıdés módosítása – Dr. Farkas Csilla 
 
Tóth Dezsı polgármester ismerteti a feladatátvállalási szerzıdés módosítására irányuló 
melléklet szerinti határozati javaslatot. Kérdezi, kíván-e valaki hozzászólni. Kérdés, 
hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki 
azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
336/2010. (IX. 29.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a III. számú háziorvosi körzetre vonatkozó 
Feladatellátási Szerzıdés az alábbiak szerinti módosításához 
hozzájárul: 
 
A megbízott „Laurus” Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság 
helyett a megbízott a jogutód „Laurus” Egészségügyi 
Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság. 
 
Felkéri a Polgármesterei Hivatalt a szerzıdésmódosítás 
elkészítésére, felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.  
 
Határidı: 2010. október 1. 
Felelıs: Tóth Dezsı polgármester  
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5.3 Bad Urachtól kapott tőzoltóautó tárolása és használatra átadása 
 
Tóth Dezsı polgármester ismerteti a térítésmentes használatra adásra irányuló melléklet 
szerinti határozati javaslatot. Kérdezi, kíván-e valaki hozzászólni. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı nagyon fontosnak tartja az elıterjesztést, mert az eddigi tárolás 
során nem végezték el a víztelenítést, és szétfagyott a kocsi szivattyúja. 
 
Tóth Dezsı polgármester – egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén - szavazásra bocsátja a 
határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
337/2010. (IX. 29.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Mikó&Mikó Kft. kérelmét támogatja, és a 
MAGIRUS DEUTZ FM 192 D 11 FA típusú tőzoltóautót, annak 
megfelelı tárolása, karbantartása fejében a Mikó&Mikó Kft. 
(8130 Enying, Mikó tanya; képviseli: Mikó Liane Edith) részére 
ellenkezı tartalmú döntés meghozataláig térítésmentes 
használatra átadja. 
 
Felelıs: polgármester 
Határidı: 2010. október 15. 

 
 
5.4 STRABAG AG részére késedelmi kamat kifizetésének engedélyezése 
 
Tóth Dezsı polgármester ismerteti a késedelmi kamat kifizetésére irányuló melléklet szerinti 
határozati javaslatot. Kérdezi, kíván-e valaki hozzászólni. Kérdés, hozzászólás nem lévén 
szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
338/2010. (IX. 29.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a STRABAG AG felé fennálló 1.947.000,- Ft 
késedelmi kamatot kifizeti, melynek forrása a fejlesztési hitel. 
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs:  polgármester 

 
 
5.5 Forgóeszközhitel lehívása 
 
Tóth Dezsı polgármester ismerteti a forgóeszközhitel lehívására irányuló melléklet szerinti 
határozati javaslatot. Kérdezi, kíván-e valaki hozzászólni. Kérdés, hozzászólás nem lévén 
szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
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A Képviselı-testület 11 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
339/2010. (IX. 29.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Magyar Takarékszövetkezet Bank Zrt.-vel 
megkötött 75 millió Ft-os forgóeszközhitel kölcsönszerzıdés 50 
millió Ft feletti 25 millió Ft-os részét is le kívánja hívni. Az 
összeget lehívása után elkülönített számlán kezeli és 
felhasználását Képviselı-testületi döntéshez köti. 
 
Felhatalmazza a polgármestert az összeg lehívására és 
elkülönítésére. 
Ezzel egyidejőleg 308/2010. (IX. 23.) számú határozatát 
visszavonja. 
 
Határidı. azonnal 
Felelıs: Tóth Dezsı polgármester  

 
 
Tóth Dezsı polgármester szerint az anyag részét képezı tájékoztatást a képviselık 
bizonyára olvasták. Mielıtt a nyílt ülést bezárná, a ciklusnak a végére érve szeretné 
megköszönni a jelenlévı képviselıknek – aki nincs jelen, attól el is tekinthet - az aktív 
közremőködést. További jó munkát kíván, a jelölteknek sok sikert, ha megválasztják ıket, jó 
munkát és hozzá jó egészséget, és konszenzust, hogy a település elıre haladjon. A 
képviselıktıl és a TV nézıktıl, mint polgármester elköszön, örül, hogy együtt dolgozhattak. 
Ez a munka pedig nem valósulhatott volna meg, ha a hivatal nem áll mögöttük. Köszöni a 
hivatal munkatársainak a közremőködést. Egyéb hozzászólás nem lévén a nyílt ülést 15.43 
órakor bezárja. 
 
 
Enying, 2010. október 3. 
 
 
 
 
 
   Tóth Dezsı     Szörfi István 
  polgármester           jegyzı 
 
 
 
 
 
  Gebula Béla Ákos    Dr. Lelkes Ákos 
         hitelesítı          hitelesítı 


