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JEGYZİKÖNYV 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
2010. november 15-én 

tartott  r e n d k í v ü l i  n y í l t  ülésérıl 
 
Helye:    Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
    8130 Enying, Kossuth u. 26. 
 
Jelen vannak:   Dr. Pintér György polgármester, 

Méreg János alpolgármester, 
Gebula Béla Ákos, Dr. Lelkes Ákos, 
Vajda Balázs, Varga Gyula, 
Viplak Tibor képviselık 
 
Szörfi István jegyzı 
Mihályfi Gábor aljegyzı 
 
Szemerei Szilvia jegyzıkönyvvezetı 

 
Jelezte távolmaradását:    Buza Lajos képviselı 
 
Nem jelezte távolmaradását: Nyikos István képviselı 
 
 
Dr. Pintér György polgármester köszönti a képviselıket, és a TV-nézıket. Az ülést 14.04 
órakor megnyitja, megállapítja, hogy a képviselık határozatképes számban megjelentek, a 
Képviselı-testület létszáma 7 fı. A jegyzıkönyv hitelesítésére javasolja Vajda Balázs és 
Varga Gyula képviselıket. Kéri, hogy aki a hitelesítık személyével egyetért, kézfeltartással 
szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással a jegyzıkönyv 
hitelesítıjeként Vajda Balázs és Varga Gyula képviselıket elfogadta. 
 
A jegyzıkönyv vezetésére felkéri Szemerei Szilviát. Ismerteti az ülés napirendjét. Módosító 
javaslata van a napirendhez. Elmondja, hogy lehetısége van az önkormányzatnak egy 
pályázat benyújtására mőködésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása címen. Ezt 
javasolja 6. napirendi pontként napirendre tőzni. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal a mőködésképtelen helyi önkormányzatok egyéb 
támogatása igénylésének 6. napirendi pontként való napirendre tőzését elfogadta. 
 
Dr. Pintér György polgármester – egyéb napirendet módosító javaslat nem lévén - 
szavazásra bocsátja a módosított napirend elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal a módosított napirendet elfogadta. 
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N a p i r e n d: 
 
Nyílt ülés  14.00 órától 
 

1. 2010. évi költségvetési rendelet módosítása  
 

 Elıadó: Dr. Pintér György 
       polgármester 
 

2. Beszámoló az önkormányzat 2010. évi költségvetésének III. 
negyedéves teljesítésérıl  
 

 Elıadó: Dr. Pintér György 
       polgármester 
 

3. Ellátotti létszám emelése (ESZI Hısök tere 5.)  
 

 Elıadó: Viplak Tibor 
       PERB elnök 
 

4. 2011. évi belsı ellenırzési terv 
 

 Elıadó: Viplak Tibor 
 PERB elnök 

 
5. Alapító okirat módosítása - EVSZI 

 
 Elıadó: Mihályfi Gábor 
       aljegyzı 
 

6. Mőködésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatásának 
igénylése 

 
 Elıadó: Dr. Pintér György 
       polgármester 
 
 
 
 
1. 2010. évi költségvetési rendelet módosítása 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy a költségvetési rendelet módosítása a PERB 
által megtárgyalásra került, és a bizottság javasolja elfogadásra. Módosított elıirányzatokat 
kellett átvezetni, melyek kettı mellékletet érintettek, a 2. számút, és a 9. számút. Kérdezi, 
van-e a képviselıknek kérdése, észrevétele. Kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja 
a költségvetési rendeletmódosítás elfogadását. Kéri, hogy aki a módosítással egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
 

A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal Enying Város 
Önkormányzatának 2010. évi költségvetésérıl szóló 7/2010. (II. 26.) helyi 
rendelet módosításáról jelen jegyzıkönyv mellékletét képezı 21/2010. (XI. 15.) 
helyi rendeletet alkotja. 
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2. Beszámoló az önkormányzat 2010. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítésérıl 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy a 2010. évi költségvetés III. negyedéves 
teljesítésérıl szóló beszámolót a PERB szintén tárgyalta, és ebben a formában és tartalommal 
javasolja elfogadásra. Kérdezi, van-e a képviselıknek kérdése, észrevétele, a PERB részérıl 
kiegészítése. Kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását. Kéri, 
hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
367/2010. (XI. 15.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a 2010. évi költségvetés III. negyedéves 
teljesítésérıl szóló beszámolót jelen határozat elválaszthatatlan 
részét képezı 1. és 2. számú melléklet szerinti formában és 
tartalommal hagyja jóvá. 

 
 
 
3. Ellátotti létszám emelése (ESZI Hısök tere 5.) 
 
Dr. Pintér György polgármester Viplak Tibor PERB elnököt kéri, hogy tegye meg a bizottság 
elıterjesztését. 
 
Viplak Tibor PERB elnök megköszöni a szót. Ismerteti, hogy a bizottság jó anyagot kapott 
arra vonatkozóan, hogyan lehetne a bevételeket növelni. A Képviselı-testület illetve a PERB 
koncepciója, hogy a bevételek növelésével lehetne a költségvetés egyensúlyát megteremteni. 
A Hısök tere 5. szám alatti intézményben az ellátotti létszám 19 fırıl 27 fıre történı 
emelését tárgyalták. Azért került rendkívüli ülésen elıterjesztésre, hogy minél elıbb 
megvalósuljon, és január 1-tıl már normatívát lehessen igényelni. Ismerteti a bizottság 
létszámemelésre irányuló melléklet szerinti határozati javaslatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi a képviselıket, van-e valakinek kérdése, 
észrevétele. Kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a létszámemelésre irányuló 
határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
368/2010. (XI. 15.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az Egyesített Szociális Intézmény 8130 Enying, 
Hısök tere 5. szám alatti – az átlagos szintő ápolást, gondozást 
nyújtó ellátás tartós bentlakásos elhelyezést nyújtó szociális 
intézmény – telephelyén az ellátotti férıhelyek számát 19 fırıl 
27 fıre kívánja megemelni legkésıbb 2011. január 1. napjától.  
 
Felkéri a polgármestert és az intézmény vezetıjét a szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Dr. Pintér György polgármester 
 Szabados Tamásné ESZI vezetı 
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Viplak Tibor PERB elnök elmondja, hogy a létszámbıvítés valamilyen költséggel is jár. Egy 
szobát kellene átalakítani, illetve bútorokat kellene vásárolni. Ismerteti a költségek mőködési 
hitel terhére történı biztosítására irányuló melléklet szerinti határozati javaslatot. 160 eFt 
lenne az építési munkálatok, és 560 eFt a bútorok megvásárlása. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi a képviselıket, van-e valakinek kérdése, 
észrevétele. Kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a költségek biztosítására 
irányuló határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
369/2010. (XI. 15.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az Egyesített Szociális Intézmény 8130 Enying, 
Hısök tere 5. szám alatti telephelyén történı ellátotti 
létszámemelés megvalósításához szükséges költségeket a 
mőködési hitel terhére biztosítja. 
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Dr. Pintér György polgármester 
 Szabados Tamásné ESZI vezetı 

 
 
Viplak Tibor PERB elnök elmondja, hogy a bizottság arról is tárgyalt, hogy ha a létszámot 
emelik, jó lenne, ha a normatíva fedezné a kiadásokat, tehát a Hısök tere 5. szám alatti 
intézmény nullszaldósként mőködjön. Ismerteti a bizottság erre irányuló melléklet szerinti 
határozati javaslatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester - kérdés, észrevétel nem lévén - szavazásra bocsátja a 
nullszaldós mőködés megvalósítására irányuló határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki 
azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
370/2010. (XI. 15.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az Egyesített Szociális Intézmény 8130 Enying, 
Hısök tere 5. szám alatti telephelyén történı férıhelyszám 
bıvítésbıl származó többletbevételnek fedeznie kell az 
intézménynek – az ellátotti létszám emelésével kapcsolatos 
döntésbıl eredı – kiadásait, a jövıben ahhoz többletforrást nem 
biztosít. 
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Dr. Pintér György polgármester 
 Szabados Tamásné ESZI vezetı 
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4. 2011. évi belsı ellenırzési terv 
 
Dr. Pintér György polgármester kéri Viplak Tibort, a PERB elnökét, tegye meg 
elıterjesztését. 
 
Viplak Tibor PERB elnök ismerteti, hogy a belsı ellenırzési terv elfogadásának határideje 
2010. november 15. Az önkormányzat belsı ellenıre által elıterjesztett anyagról van szó. A 
belsı ellenır tapasztalata alapján a munkaterv megfelelı, ezért a bizottság elfogadásra 
javasolja azt. Ismerteti a bizottság 2011. évi belsı ellenırzési terv elfogadására irányuló 
melléklet szerinti határozati javaslatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester - kérdés, észrevétel nem lévén - szavazásra bocsátja a 2011. 
évi belsı ellenırzési terv elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
371/2010. (XI. 15.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az elıterjesztéshez mellékelt Enying Város 
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal és intézményeinek 
2011. évi belsı ellenırzési tervét jóváhagyja. 
 
Határidı: ellenırzési tervben foglaltaknak megfelelıen 
Felelıs: Szörfi István jegyzı 

 
 
 
5. Alapító okirat módosítása - EVSZI 
 
Dr. Pintér György polgármester Mihályfi Gábor aljegyzıt kéri, hogy ismertesse az 
elıterjesztést. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztésben foglaltakat. 
Jogszabályváltozás miatt szükséges az összes intézmény alapító okiratának módosítása. Az 
EVSZI-nél a legsürgetıbb tekintettel arra, hogy a nemzetgazdasági miniszter megszüntette 
azt a szakfeladatot, amin a Szolg. Int. eddig elszámolt. Figyelembe véve, hogy a MÁK-nak 22 
munkanapja van arra, hogy bejegyezze a törzskönyvi nyilvántartásba a változást, már most 
meg kell hozni ezt a döntést ahhoz, hogy még idén, legkésıbb december 15. napjával az 
EVSZI használni tudja ezt a szakfeladatot. A november 24-i ülésre elıterjeszti a többi 
intézmény alapító okiratának módosítását. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele az 
elhangzottakkal kapcsolatban. Kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra bocsátja az alapító 
okirat módosításának melléklet szerinti elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
372/2010. (XI. 15.) számú határozata: 
Melléklet szerint. 
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6. Mőködésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatásának igénylése 
 
Dr. Pintér György polgármester ismerteti, hogy a Magyar Köztársaság 2010. évi 
költségvetésérıl szóló 2009. évi CXXX. törvény lehetıvé teszi, hogy mőködésképtelen helyi 
önkormányzatok támogatásra pályázzanak. A pénzügyi csoport az anyagot összeállította. 
Nem lehet konkrét összegre pályázni, hanem a benyújtott anyagból fogják kiszámolni, 
mekkora támogatást kaphat az önkormányzat. Véleménye szerint mindenképpen érdemes 
megpróbálni. Ismerteti a támogatás iránti igény benyújtására irányuló határozati javaslatát. 
Kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja annak elfogadását. Kéri, hogy aki az igény 
benyújtásával egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
373/2010. (XI. 15.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Magyar Köztársaság 2010. évi 
költségvetésérıl szóló 2009. évi CXXX. törvény 6. számú 
mellékletének 3. pontjában szabályozott, a mőködésképtelen 
helyi önkormányzatok egyéb támogatása iránti igénylést 
benyújtja. 

 
 
Dr. Pintér György polgármester – egyéb napirendi pont és hozzászólás nem lévén – az ülést 
14.18 órakor bezárta. 
 
 
Enying, 2010. november 16. 
 
 
 
 
 
  Dr. Pintér György    Szörfi István 
     polgármester          jegyzı 
 
 
 
 
 
      Vajda Balázs    Varga Gyula 
         hitelesítı         hitelesítı 


