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Dr. Pintér György polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést 15.04 órakor megnyitja, 
megállapítja, hogy a képviselık határozatképes számban megjelentek, létszámuk 7 fı. A 
jegyzıkönyv hitelesítésére javasolja Varga Gyula és Gebula Béla Ákos képviselıket. Kéri, 
hogy aki a hitelesítık személyével egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal a jegyzıkönyv hitelesítıjeként Varga Gyula és 
Gebula Béla Ákos képviselıket elfogadta. 
 
A jegyzıkönyv vezetésére felkéri Szemerei Szilviát. Módosító javaslatai vannak a kiküldött 
napirendhez. A költségvetés miatt három napirendi pontot javasol levenni és majd a 
költségvetés tárgyalásakor, februárban újra napirendre tőzni: a 2.1 a személyes gondoskodás 
keretében nyújtott szociális ellátások intézményi térítési díjairól szóló rendelet módosítása, a 3.2  
Fejérvíz Zrt. 2011. évi beruházási javaslatai, és az 5. HBFGÁI tanítási idıkerettel kapcsolatos 
kérelme napirendi pontokat. Négy napirendi ponttal egészülne ki a napirend: 1.6 napirendi 
pontként javasolja felvenni a közfoglalkoztatás-szervezı pályázatot, 1.7 napirendi pontként 
javasolja felvenni a szennyvíz TSZ-hez hiánypótlási felhívást, 1.8 napirendi pontként 
javasolja felvenni az ESZI SzMSz módosítását, és végül 1.9 napirendi pontként javasolja 
felvenni a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár pályázatát. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı kérdezi, hogy mi az oka a HBFGÁI tanítási idıkerettel 
kapcsolatos kérelme napirendrıl való levételének. Szerinte ez nem tartalmaz olyat, ami oly 
mértékben érintené a költségvetést, hogy indokolt legyen a levétel. 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy elsı körben a hivatallal átbeszélték a 
költségvetést, és a 250 millió Ft-os hiányt sikerült lefaragni 160-170 millió Ft-ra. Ez a tervezet 
megy az intézményvezetık elé. Ha most csökkenne az idıkeret, az érintené a túlórákat is, 
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mely kiadást jelentısen le kellett csökkenteni a hiány ilyen mértékő csökkentéséhez. Ezt 
azonban mindenképpen az intézményvezetıkkel együtt kell megvitatni, és februárban lehet 
újból testület elé hozni. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı feltételezi, hogy ugyanez a helyzet a térítési díjrendeletnél is. 
 
Dr. Pintér György polgármestert igennel válaszol, majd egyéb kérdés, hozzászólás nem 
lévén szavazásra bocsátja a 2.1 napirendi pont napirendrıl való levételét. Kéri, hogy aki 
ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal a 2.1 a személyes gondoskodás keretében nyújtott 
szociális ellátások intézményi térítési díjairól szóló rendelet módosítása napirendi pontot levette a 
napirendrıl. 
 
Dr. Pintér György polgármestert szavazásra bocsátja a 3.2 napirendi pont napirendrıl való 
levételét. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal a 3.2 Fejérvíz Zrt. 2011. évi beruházási javaslatai 
napirendi pontot levette a napirendrıl. 
 
Dr. Pintér György polgármestert szavazásra bocsátja az 5. napirendi pont napirendrıl való 
levételét. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az 5. Herceg Batthyány 
Fülöp Gimnázium és Általános Iskola vezetıjének tanítási idıkerettel kapcsolatos kérelme napirendi 
pontot levette a napirendrıl. 
 
Dr. Pintér György polgármestert szavazásra bocsátja az 1.6 közfoglalkoztatás-szervezı 
pályázat napirendi pont napirendre való felvételét. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az 1.6 közfoglalkoztatás-szervezı pályázat 
napirendi pontot felvette a napirendre. 
 
Dr. Pintér György polgármestert szavazásra bocsátja az 1.7 szennyvíz TSZ-hez hiánypótlási 
felhívás napirendi pont napirendre való felvételét. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az 1.7 szennyvíz TSZ-hez hiánypótlási felhívás 
napirendi pontot felvette a napirendre. 
 
Dr. Pintér György polgármestert szavazásra bocsátja az 1.8 Egyesített Szociális Intézmény 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítása napirendi pont napirendre való 
felvételét. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az 1.8 Egyesített Szociális Intézmény Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatának módosítása napirendi pontot felvette a napirendre. 
 
Dr. Pintér György polgármestert szavazásra bocsátja az 1.9 Vas Gereben Mővelıdési Ház és 
Könyvtár pályázata napirendi pont napirendre való felvételét. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az 1.9 Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 
pályázata napirendi pontot felvette a napirendre. 
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Dr. Pintér György polgármester szavazásra bocsátja a fentiek szerint módosított napirend 
elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal a módosított napirendet elfogadta. 
 
N a p i r e n d: 
Nyílt ülés  15.00 órától 
 

1. Polgármester elıterjesztései 
1.1 Együttmőködési Megállapodás közfoglalkoztatás foglalkozás-

egészségügyi vizsgálat 
1.2 2011. évi munkaterv 
1.3 Albizottság létrehozása, tagok választása 
1.4 A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság valamint a 

Pénzügyi, Ellenırzı és Rendészeti Bizottság által tárgyalt javaslatok 
Kossuth utcai és Fı utcai gyalogátkelıhelyek tervezése és kialakítása 

1.5 Szabadtéri színpad tervezése – látvány, engedélyezési terv 
1.6 Közfoglalkoztatás-szervezı pályázat 
1.7 Szennyvíz – TSZ-hez hiánypótlási felhívás 
1.8 ESZI Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosítása 
1.9 Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár pályázata 

 
 Elıadó: Dr. Pintér György 
 polgármester 

 
2. Jegyzı, Aljegyzı elıterjesztései 

2.1  
2.2 A helyi iparőzési adóról szóló rendelet megalkotása 
2.3 A magánszemély kommunális adójáról szóló rendelet megalkotása 
2.4 A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjérıl, a településtisztaság egyes 

kérdéseirıl és a közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 6/2007. (III. 
01.) önkormányzati rendelet módosításáról 
(A TFB és a PERBiz döntése a bizottsági elıterjesztések között 
olvasható) 

2.5 A köztisztviselıi teljesítménykövetelmények alapját képezı célokról 
 

  Elıadó: Mihályfi Gábor 
         aljegyzı 
 

3. Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elıterjesztései 
3.1 Kiss Bence kérelme 
3.1.1 Telekalakítás 
3.1.2 Elıvásárlási jog biztosítása 
3.2  
3.3 A Fejérvíz Zrt. Jókai utcai vízvezeték építésére vonatkozó 

megállapodás tervezetének megvitatása 
(A PER Biz. döntése a bizottság elıterjesztései között olvasható.) 

3.4 Mezıszöv Zrt. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme – Enying 
belterület 2561/1 hrsz részlegesen 

3.5 Provital Zrt. szerzıdés módosítás 
(A PER Biz. döntése a bizottság elıterjesztései között olvasható.) 

3.6 KKK megállapodás a Dózsa Gy. utcai buszöböl kiépítésérıl 
(A PER Biz. döntése a bizottság elıterjesztései között olvasható.) 

3.7 Kossuth L. u. 29. szám alatti volt Tourinform iroda kialakítása hivatali 
ügyfélszolgálattá 

 
  Elıadó: Nyikos István 
        TFB elnöke 
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4. Pénzügyi, Ellenırzı és Rendészeti Bizottság elıterjesztései 

4.1 Házi segítségnyújtás térítési díjáról 
4.2 Belsı ellenırzési jelentések 
4.2.1 Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 2009. 

évi normatíva elszámolása 
4.2.2 Szirombontogató Óvoda 2009. évi normatíva elszámolása 
4.2.3 Szirombontogató Óvoda felügyeleti jellegő átfogó ellenırzése 
4.2.4 Szolgáltató Intézmény 2009. évi átfogó ellenırzésére tett 

intézkedési terv utóellenırzése 
4.2.5 Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár intézkedési terve a 

9/2010. számú belsı ellenıri jelentéshez 
4.2.6 A Szolgáltató Intézmény intézkedési terve a belsı ellenırzés 

által a leltározással kapcsolatban megállapított hiányosságok 
pótlására vonatkozóan 

4.2.7 Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 
felügyeleti jellegő átfogó ellenırzése 

4.3 Foglalkoztatási és Szociális Hivatal ellenırzésérıl 
4.4 Tájékoztatás bizottsági hatáskörben hozott döntésekrıl 
4.4.1 Kimutatás kérése érdekeltségi hozzájárulások befizetésérıl 
4.4.2 Civil szervezetek kérelmei (költségvetéshez) 
 

  Elıadó: Viplak Tibor 
     PER Biz. elnöke 
 
 
Zárt ülés  
 

1. Polgármester elıterjesztése 
1.1 Városunkért Közalapítvány tagjainak megválasztása  
1.2 Egyesített Szociális Intézmény vezetıjének bére 

 
 Elıadó: Dr. Pintér György 
 polgármester 

 
1. Polgármester elıterjesztései 
1.1 Együttmőködési Megállapodás közfoglalkoztatás foglalkozás-egészségügyi 

vizsgálat 
 
Dr. Pintér György polgármester ismerteti, hogy az elıterjesztés a közfoglalkoztatottak 
foglalkozás-egészségügyi vizsgálatára vonatkozik, melyre vonatkozó megállapodást az 
önkormányzat tavaly is megkötötte. Kérdezi van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés, 
észrevétel nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
2/2011. (I. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a közfoglalkoztatás foglalkozás-egészségügyi 
vizsgálatára vonatkozó Fejér Megyei Kormányhivatal 
Munkaügyi Központjával, valamint a foglalkozás-egészségügyi 
alapellátást végzı orvossal kötendı háromoldalú 
együttmőködési megállapodást melléklet szerint elfogadja. 
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Felhatalmazza a polgármestert az együttmőködési 
megállapodás aláírására. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs:  Dr. Pintér György polgármester 

 
 
1.2 2011. évi munkaterv 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy ebben az évben legmeghatározóbb a 
szennyvíz beruházás lesz, mely az elıkészítés folyamatában van. Közmeghallgatást tervez 
februárban, a költségvetés és a szennyvíz tárgyában. Közmeghallgatás azonban 
szeptemberben is lesz, mert várhatóan szeptember-október hónapban indulna a beruházás. 
Átfogó tájékoztatást kíván majd adni az elvégzett és elvégzendı munkákról. Közbeszerzési 
eljárásokat kell lefolytatni, ha sikeresek lesznek, szeptember-október hónapban indulhat a 
kivitelezés, és 2013-ban be is tudják fejezni reményei szerint. Kérdezi van-e valakinek 
kérdése, véleménye. Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal 
egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
3/2011. (I. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Enying Város Önkormányzata Képviselı-
testületének 2011. évi munkatervét melléklet szerint jóváhagyja. 

 
 
1.3 Albizottság létrehozása, tagok választása 
 
Dr. Pintér György polgármester ahogy az imént elmondta, a szennyvízberuházás olyan 
fontos feladat, hogy létre kellene hozni egy albizottságot, melynek feladata kizárólag a 
szennyvízberuházással kapcsolatos döntések elıkészítése. A bizottság tagjainak javasolja 
Gebula Béla Ákos, Viplak Tibor és Varga Gyula képviselıket, elnökének pedig Gebula Béla 
Ákos képviselıt.  
 
Gebula Béla Ákos képviselı elmondja, hogy elızetes egyeztetésre került sor. Szerette volna, 
ha a pénzügyi vezetı és az aljegyzı is tagja lesz az albizottságnak, mert eddig is nagy 
segítséget nyújtottak munkájukkal, de a köztisztviselıi jogviszonyuk összeférhetetlen az 
albizottsági tagsággal. A továbbiakban is segítséget fognak azonban nyújtani az 
albizottságnak. Fontosnak tartja kihangsúlyozni, hogy az albizottság tagjai ezért külön 
díjazásban nem részesülnek. 
 
Dr. Pintér György polgármester ismerteti, hogy a hatályos SzMSz úgy rendelkezik, hogy 
albizottság tagjainak tiszteletdíjat nem állapít meg a testület. Kérdezi, van-e egyéb 
hozzászólás. Egyéb észrevétel nem lévén ismerteti az albizottság létrehozására irányuló 
melléklet szerinti határozati javaslatot. 
 
Varga Gyula képviselı véleménye szerint nem a víziközmő társulat megszőnéséig kellene 
létrehozni, hanem a ciklus fennállásáig. Vannak bizonyos utómunkálatok, amik még 
feladatot adhatnak az albizottságnak. 
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Dr. Pintér György polgármester szerint a döntés bármikor módosítható, akár 2013-ban is, 
illetve az is lehet, hogy csak 2014-ben szőnik meg a víziközmő társulat. Kéri, hogy aki a 
határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
4/2011. (I. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a szennyvízberuházás befejezéséig, azaz az 
Enyingi Víziközmő Társulat megszőnéséig albizottságot hoz 
létre a szennyvízberuházással kapcsolatos képviselı-testületi 
döntést igénylı elıterjesztések, illetve javaslatok megvitatására, 
illetve elıkészítésére. 
 
Határidı: azonnal 

 
 
Dr. Pintér György polgármester szavazásra bocsátja Gebula Béla Ákos képviselı albizottság 
tagjának való megválasztását. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
5/2011. (I. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az albizottság tagjának Gebula Béla Ákos 
képviselıt megválasztja. 

 
 
Dr. Pintér György polgármester szavazásra bocsátja Varga Gyula képviselı albizottság 
tagjának való megválasztását. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
6/2011. (I. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az albizottság tagjának Varga Gyula képviselıt 
megválasztja. 

 
Dr. Pintér György polgármester szavazásra bocsátja Viplak Tibor képviselı albizottság 
tagjának való megválasztását. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
7/2011. (I. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az albizottság tagjának Viplak Tibor képviselıt 
megválasztja. 
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Dr. Pintér György polgármester szavazásra bocsátja Gebula Béla Ákos képviselı albizottság 
elnökének való megválasztását. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
8/2011. (I. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az albizottság elnökének Gebula Béla Ákos 
képviselıt megválasztja. 

 
 
1.4 A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság valamint a Pénzügyi, 

Ellenırzı és Rendészeti Bizottság által tárgyalt javaslatok 
Kossuth utcai és Fı utcai gyalogátkelıhelyek tervezése és kialakítása 

 
Dr. Pintér György polgármester ismerteti, hogy pályázatot szeretne beadni az 
önkormányzat, a témát megtárgyalta a TFB és a PERBiz., és elfogadásra javasolják. 
Kiegészítésként elmondja, hogy pontosabban kiszámolták az önrészeket, s ennek 
megfelelıen ismerteti a melléklet szerinti határozati javaslat számadatait. Kérdezi van-e 
valakinek kérdése, észrevétele. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı elmondja, hogy a 10,9%-os önrész azért került megállapításra, 
mert a 10% feletti önrészért plusz pontokat kapunk az elbírálásnál. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi van-e valakinek kérdése, véleménye. Kérdés, 
észrevétel nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
9/2011. (I. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 
(székhely: 1024 Budapest, Lövıház utca 39.) „Pályázat 
közlekedésbiztonsági beavatkozásra” elnevezéső pályázatán 
részt kíván venni. 
 
A fejlesztési cél:  
biztonságos gyalogátkelıhelyek kialakítása a 64. számú, II. 
rendő fıút enyingi, belterületi (lakott területi) szakaszán 
 
A fejlesztés tervezett megvalósulási helye: 
a) Fejér megye, Enying település, Kossuth u. 65. számú ingatlan 
elıtt, a 64. számú fıút 32+420 km szelvénye, 
b) Fejér megye, Enying település, Fı u. -Kertalja u. 
csatlakozásában, a 64. számú fıút 34+611 km szelvénye, 
 
A fejlesztés forrásösszetétele: 
Beavatkozások összé. (bruttó): 9 204 838,-Ft 100% 
Saját forrás (bruttó): 1 003 327,- Ft  10,9% 
Teljes igényelt összeg (bruttó): 8 201 511,- Ft  89,1% 
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1. sz. projekt: 
Beavatkozások összé. (bruttó): 3 432 000,-Ft 100% 
Saját forrás (bruttó): 374 088,- Ft  10,9% 
Teljes igényelt összeg (bruttó): 3 057 912,- Ft  89,1% 
 
2.. sz. projekt: 
Beavatkozások összé. (bruttó): 5 772 838,-Ft 100% 
Saját forrás (bruttó): 629 239,- Ft  10,9% 
Teljes igényelt összeg (bruttó): 5 143 599,- Ft  89,1% 
 
A Képviselı-testület a fejlesztéshez szükséges saját részt 
biztosítja, azt 2011. évi költségvetésében elkülönítetten 
szerepelteti. 
 
Egyben felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy vegye fel a 
kapcsolatot a GoodWill Consulting Kft-vel (székhely: 1162 
Budapest, Timur u. 74. képviseli: Harsányi Gábor ügyvezetı), 
miszerint a korábban megkötött vállalkozói szerzıdés 
értelmében állítsák össze a benyújtható pályázati anyagot jelen 
kiíráshoz illeszkedve. 
 
Felelıs:  dr. Pintér György polgármester  
Határidı:  folyamatos 

 
 
1.5 Szabadtéri színpad tervezése – látvány, engedélyezési terv 
 
Dr. Pintér György polgármester ismerteti, hogy van egy elkészült tervdokumentáció a 
településkép rehabilitációra. Ebbıl kimaradt a szabadtéri színpad és az épület felújítása. 
Ennek is szerepelnie kell a pályázatban, mely a közösségi, kulturális rendezvények 
megtartását szolgálja. Korábban már elfogadták az önkormányzat pályázatát, csak hátrébb 
sorolás miatt nem került finanszírozásra. Amennyiben ezzel kiegészül a tervdokumentáció, 
elınyt jelenthet. A melléklet szerinti határozati javaslat szerint ismerteti a tervek költségeit. 
Kivitelezési tervet ráér nyertes pályázat esetén készíttetni az önkormányzat. 10% önrészt kell 
biztosítani, 10-15 millió Ft-tal 150 millió Ft-os beruházást tudnánk megvalósítani. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı örömmel látta, hogy a 2011. évi ingatlan értékesítésbıl befolyó 
összeg a forrás, és a költségvetést nem más oldalról terheli. Véleménye szerint elsırendő és 
legfontosabb a csatorna projekt, ami biztos, hogy igényel még plusz költséget. Mindent 
támogat, ami elıre viszi a települést, de kéri odafigyelni arra, hogy ne veszélyeztesse a 
csatorna pályázatot. 
 
Dr. Pintér György polgármester szerint a csatorna beruházás meghatározza a város életét. 
2013-ig vannak ilyen pályázatok, ahol 10% az önrész. Szerinte a fejlesztési hitel felvételét is 
meg kell gondolni, ezt majd februárban megvitatják. 2009-ben pályázott erre az 
önkormányzat, 2010-ben nem adták be a pályázatot, most szők a forrás, de mindenképpen 
indokolt foglalkozni vele. Kérdezi, van-e valakinek kérdése. Kérdés, észrevétel nem lévén 
ismerteti a melléklet szerinti határozati javaslatot, majd kéri, hogy aki a határozati javaslattal 
egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
10/2011. (I. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Cifrakertben létesítendı szabadtéri színpad 
vázlattervére (40.000,- Ft + ÁFA), és engedélyezési tervének 
(450.000,- Ft + ÁFA) készítésére vonatkozó árajánlatot melléklet 
szerint elfogadja. 
A 490.000,- Ft -+ ÁFA vállalkozási díj forrása a 2011. évben 
ingatlanértékesítésbıl befolyó bevétel. 
 
Felkéri az ajánlattevıt, hogy az ajánlatnak megfelelı 
vállalkozási szerzıdést készítse el, és juttassa el Enying Város 
Polgármestere részére. 
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerzıdés 
aláírására. 
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Dr. Pintér György polgármester 

 
 
1.6 Közfoglalkoztatás-szervezı pályázat 
 
Dr. Pintér György polgármester ismerteti, hogy pályázati anyagot kell benyújtani, melyhez 
képviselı-testületi döntés kell. Már tavaly is megpályázta ezt a lehetıséget az önkormányzat, 
mely egy fı alkalmazását jelenti. A pályázat 6 órás foglalkoztatásra vonatkozik, a 8 órában 
történı foglalkoztatáshoz az önkormányzat kiegészítése kell, melyhez a szükséges összeget a 
mőködési hitel terhére javasolja biztosítani. Ismerteti a melléklet szerinti határozati 
javaslatot, majd szavazásra bocsátja annak elfogadását. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal 
egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
11/2011. (I. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy benyújtja a „Közfoglalkoztatás-szervezık 
foglalkoztatásának támogatása” elnevezéső pályázatot az 
Országos Foglalkoztatási Közalapítványhoz. A 
közfoglalkoztatás-szervezıi tevékenység legfeljebb 6 hónapig 
tart.  
 
A Képviselı-testület vállalja a 8 órás munkaidıben való 
foglalkoztatást, melyhez 10.000,- Ft/fı/hó önkormányzati 
kiegészítést biztosít a mőködési hitel terhére. 
 
Sikeres pályázat esetén a Képviselı-testület a Szolgáltató 
Intézmény létszámát 6 hónap idıtartamra1 fıvel megemeli.  
 
Határidı: a beadás tekintetében 2011. február 20. 
   egyebekben folyamatos 
Felelıs: Dr. Pintér György polgármester 
   Viplak Tibor EVSZI vezetı 
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1.7 Szennyvíz – TSZ-hez hiánypótlási felhívás 
 
Dr. Pintér György polgármester ismerteti, hogy a Támogatási Szerzıdés (TSZ) elkészítési 
folyamatának része ez a hiánypótlási felhívás. A TSZ elkészítése és aláírása kb. 1,5-2 hónapot 
vesz igénybe, mely során különbözı dolgokat kell teljesíteni. A hiánypótlási felhívásban 
foglaltak szerint az MNV Zrt-vel tárgyalni kell kettı ingatlant illetıen, hozzájárulási 
nyilatkozatot kell beszerezni. Ismerteti a melléklet szerinti határozati javaslatot. Ha elfogadja 
a testület, és felhatalmazást kap, nem kell minden esetben rendkívüli ülést tartani. Kérdezi 
van-e valakinek kérdése, véleménye. Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy aki a határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
12/2011. (I. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy „Enying város szennyvízcsatornázása és 
szennyvíztisztítása” pályázat Támogatási Szerzıdésének 
elıkészítéséhez megküldött K-2011-KEOP-1.2.0/B/10.-
0058027/171 iktatószámú hiánypótlási felhívásban foglalt 
teendık elvégzésére, és a szükséges dokumentumok aláírására 
felhatalmazza a polgármestert. 
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Dr. Pintér György polgármester 

 
 
1.8 ESZI Szervezeti és Mőködési Szabályzat módosítása 
 
Dr. Pintér György polgármester ismerteti, hogy a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal átfogó 
ellenırzést tartott az intézménynél. Voltak az SzMSz-nek olyan pontjai, melyeket 
kifogásoltak. Ezek átdolgozásra kerültek, s kéri elfogadni a módosított SzMSz-t. Kérdezi van-
e valakinek kérdése, véleménye. Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy aki a határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
13/2011. (I. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az Egyesített Szociális Intézmény Szervezeti és 
Mőködési Szabályzatát a melléklet szerinti formában és 
tartalommal jóváhagyja.  
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Dr. Pintér György polgármester 

 
 
1.9 Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár pályázata 
 
Dr. Pintér György polgármester örömmel látja, hogy az intézményvezetık nézik a pályázati 
lehetıségeket. A Civilcom Egyesület pályázatán 550 eFt összegre kíván pályázni az 
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intézmény. 100%-os a támogatás, önrészt nem igényel, de a pályázat utófinanszírozott, ezért 
is kéri az intézményvezetı a testület döntését. 
 
Nemes Diána intézményvezetı elmondja, hogy a könyvtár és a mővelıdési ház szerezne be 
eszközöket ebbıl a pénzbıl. 
 
Dr. Pintér György polgármester – egyéb hozzászólás nem lévén - kéri, hogy aki a határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
14/2011. (I. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 
„Szervezetek/intézmények komplex számítástechnikai 
infrastruktúra fejlesztése” címő – önrészt nem igénylı, 
utófinanszírozott - pályázaton való részvételét támogatja. 
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Dr. Pintér György polgármester 

Nemes Diána intézményvezetı 
 

 
 
2. Jegyzı, Aljegyzı elıterjesztései 
2.2 A helyi iparőzési adóról szóló rendelet megalkotása 
2.3 A magánszemély kommunális adójáról szóló rendelet megalkotása 
 
Dr. Pintér György polgármester átadja a szót Mihályfi Gábor aljegyzınek. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı ismerteti, hogy elfogadták a 2010. évi CXXIII. törvényt, mely 
salátatörvény alapján kellene megalkotni a helyi adókról szóló rendeleteket a jogalkotásról 
szóló törvény, valamint végrehajtási rendeletének figyelembe vételével. Ezek alapján 
készültek a rendelettervezetek, melyek teljesen megfelelnek az új jogszabályoknak. Az adók 
mértéke nem változott. A helyi iparőzési adónál csökkent az adóztatás joga, a vásárokra, 
piacokra vonatkozó rész kikerült belıle. A csatorna beruházás majd pótolja remélhetıleg az 
így kiesı adóbevételt. Felhívja rá a figyelmet, hogy a rendelettervezetek elfogadásához 
minısített többség szükséges. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés, 
észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 
rendelettervezet elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 

A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal a magánszemélyek 
kommunális adójáról jelen jegyzıkönyv mellékletét képezı 1/2011. (I. 31.) 
önkormányzati rendeletet alkotja. 

 
Dr. Pintér György polgármester – kérdés, észrevétel nem lévén – szavazásra bocsátja a helyi 
iparőzési adóról szóló rendelettervezet elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 

A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal a helyi iparőzési adóról jelen 
jegyzıkönyv mellékletét képezı 2/2011. (I. 31.) önkormányzati rendeletet alkotja. 
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2.4 A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjérıl, a településtisztaság egyes 

kérdéseirıl és a közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 6/2007. (III. 01.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy a rendelettervezet elfogadását a TFB támogatta, a 
PER Biz. pedig nem. Lényegi eleme a matricás rendszer, valamint a szelektív 
hulladékgyőjtés érdekében a szelektív hulladékgyőjtı szigetek, győjtı pontok, illetve a Zrt. 
által minden hónap utolsó keddjén a házaknál szelektíven győjtött szemét házaknál történı 
beszedése. Ezek mellett a majdani hulladékgyőjtı udvar igénybevételére és annak a rendjére 
vonatkozó rendelkezéseket is tartalmazza a tervezet. A PER Biz. kérésének megfelelıen 
átdolgozásra került a tervezet, érdemi változtatás nem történt. A közszolgáltatás része a 
hulladékgyőjtı udvar, így a testület korábbi döntése az irányadó. Mindezen a 2010. évi 
díjhoz képest 9,5%-os díjemelést eredményez. 
 
Dr. Pintér György polgármester kiegészítésként elmondja, hogy korábban 
hulladékgazdálkodási konzorciumot alakított a szolgáltató, melynek több önkormányzat, 
közöttük Enying is a tagja. Ez után bizonyos összeget kell fizetnie az önkormányzatnak a 
szolgáltató irányába, melyet átterhelt a fogyasztókra. A tárgyalások során annyit sikerült 
elérni, hogy a szolgáltató bıvítse a szelektív hulladékgyőjtés formáit, és bevezetésre kerül a 
szelektíven győjtött hulladék házaktól való elszállítása. A szolgáltató kettı zsákot ad erre a 
célra, egyet a PET palackok, egyet pedig a papírhulladék számára. A hulladék elszállításakor 
automatikusan új zsákot adnak. Ez egy többletszolgáltatás, amiért a 9,5%-os emelésen felül 
semmit nem számítanak fel. Egyedül Siófok mőködik ilyen rendszer, mely a lakók 
környezettudatos életét elı tudja segíteni. Ezen kívül 12 hulladékgyőjtı sziget létesül a 
városban. Reméli, hogy a lakosság élni fog a szelektív hulladékgyőjtés lehetıségével. 
 
Vajda Balázs képviselı kérdezi, hogy a tárgyalások során szóba került-e a hulladékudvar 
megnyitásának ideje. 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy a rendelettervezet tartalmazza a 
hulladékudvarban elhelyezhetı hulladékot. Ezzel kapcsolatban az AVE Zöldfok Zrt. nem 
tudott mit mondani, mert a konzorcium a kivitelezı. Szerinte májusban, vagy utána nem 
sokkal igénybe vehetı. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı a PER Biz. nem támogatta, mert volt benne egy olyan mondat, 
mely szerint amint a hulladékudvar megnyílik, ezek az árak változhatnak. Örömmel látja, 
hogy a változások szerepelnek benne, és nem vállalja át az önkormányzat a Zöldfoktól. A 
tárgyalások kapcsán elmondja, hogy az önkormányzat kér és érvel, a szolgáltató pedig végül 
mond egy árat, hatalommal bírnak felettünk. Az enyingi díjak a környékhez képest viselhetı 
kategóriába esnek. Felhívja rá a figyelmet, hogy egyre inkább szaporodik a hulladékok 
illegális elhelyezése külterületen, illetve a zártkerti részeken. Az EVSZI próbálja rendben 
tartani, de szinte szélmalomharcot vívnak. Már akkor jobb lenne a helyzet, ha ezt a 
hulladékot az átmeneti lerakóban helyeznék el. Ha így folytatódik, éveken belül 
szeméthalmon fogunk élni. 
 
Dr. Pintér György polgármester reméli, hogy a hulladékudvar lesz erre a megoldás. A 
fenntartási költsége az önkormányzatot terheli, a lakosoktól nem lehet érte pénzt kérni. Bízik 
benne, hogy oda fogják vinni a szemetet. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı felhívja rá a figyelmet, hogy csak bizonyos mennyiségő, és 
bizonyos típusú hulladékot lehet a hulladékudvarba lerakni, és a szemétszállítási díj 
ugyanúgy fenn fog maradni. 
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Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy a rendelet melléklete ezeket mind 
tartalmazza, azokat bárki megnézheti a honlapon, a hivatalban vagy a könyvtárban. Reméli, 
hogy a város szélérıl az illegálisan lerakott hulladékok bekerülnek a hulladékudvarba. 
 
Nyikos István képviselı véleménye szerint nagyon fontos, hogy a lakosok tájékozódjanak, 
mert sokat lehet spórolni is vele. A szelektív hulladékgyőjtéssel a 110 l-es kuka akár 60 l-esre 
is cserélhetı. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van- e valakinek kérdése, véleménye ezzel 
kapcsolatban. Kérdés, további észrevétel nem lévén kéri, hogy aki a rendelettervezet 
elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 

A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal a helyi hulladékkezelési 
közszolgáltatás rendjérıl, a településtisztaság egyes kérdéseirıl és a 
közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 6/2007. (III. 01.) 
önkormányzati rendelet módosításáról jelen jegyzıkönyv mellékletét képezı 
3/2011. (I. 31.) önkormányzati rendeletet alkotja. 

 
 
2.5 A köztisztviselıi teljesítménykövetelmények alapját képezı célokról 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy a Képviselı-testületnek a köztisztviselık 
jogállásáról szóló törvény kötelezettségének kell eleget tennie azzal, hogy megállapítja a 
teljesítménykövetelmények alapját képezı célokat, ami az alapja lehet az egyéni 
teljesítménykövetelmények meghatározásának. Egyben felkéri a polgármestert a jegyzıvel 
szembeni teljesítménykövetelmények kidolgozására. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése. Kérdés nem lévén kéri, 
hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
15/2011. (I. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi 
XXIII. törvény 34. §. (3) bekezdése alapján e határozat 
melléklete szerint dönt a köztisztviselıi 
teljesítménykövetelmények alapját képezı célokról. 
 
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy  

− a meghatározott teljesítménykövetelmények alapján 
gondoskodjon a jegyzıvel szembeni 
teljesítménykövetelmények 2011. február 15-ig történı 
kidolgozásáról, és a jegyzı részére írásos dokumentum 
formájában történı átadásáról, amelyrıl tájékoztassa a 
képviselı-testületet soron következı ülésén, 

− a jegyzı teljesítmény értékelésérıl a képviselı-testületet 
tájékoztassa, 

− a jegyzı, valamint a többi köztisztviselıt érintı – 
teljesítményértékeléssel kapcsolatos feladatellátást kísérje 
figyelemmel. 
A képviselı-testület felkéri a jegyzıt, hogy 
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− intézkedjen a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi 2011. évi 
egyéni teljesítménykövetelményeinek meghatározásáról. 
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Dr. Pintér György polgármester 
   Szörfi István jegyzı 

 
Az ülés rövid szünet után 15.58 órakor folytatódik. Buza Lajos képviselı megérkezett az ülésre, a testület 
létszáma 8 fı. A szünetben Nemes Diána intézményvezetı és Megyeri Mihályné intézményvezetı-helyettes 
távoztak az ülésrıl. 
 
 
3. Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elıterjesztései 
3.1 Kiss Bence kérelme 
3.1.1 Telekalakítás 
 
Dr. Pintér György polgármester átadja a szót a TFB elnökének, Nyikos István képviselınek. 
 
Nyikos István TFB elnök ismerteti a bizottság ingatlanok összevonásához való 
hozzájárulásra, a korábbi döntés ezzel történı kiegészítésére irányuló melléklet szerinti 
1/2011. (I. 12.) számú határozatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van- e valakinek kérdése, véleménye. 
 
Buza Lajos képviselı egyetért az ilyen jellegő támogatással, de szerinte ki kellene azokat a 
területeket jelölni, ahol a gazdák hasonló telephelyet tudnának létesíteni a gépek, termények 
tárolására. 
 
Dr. Pintér György polgármester szerint a TFB vizsgálja meg a lehetséges területeket. Egyéb 
észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki 
azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
16/2011. (I. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Kiss Bence 8130 Enying, Deák F. u. 8. szám 
alatti lakos kérelmét támogatja és a Képviselı-testület 
449/2010.(XII.15.) számú határozatát az alábbiak szerint 
egészíti ki:  
„Az Enying, belterületi 7922, 7923, és 7902/4 hrsz-ú ingatlanok 
egy helyrajzi szám alá történı összevonásához hozzájárul azzal, 
hogy a telekalakítással járó mindennemő költség a kérelmezıt 
terheli.” 
 
Felelıs:  dr. Pintér György polgármester  
Határidı:  azonnal 

 
 
3.1.2 Elıvásárlási jog biztosítása 
 
Nyikos István TFB elnök ismerteti a bizottság elıvásárlási jog biztosításának feltételes 
újratárgyalására irányuló melléklet szerinti 3/2011. (I. 12.) számú határozatát. 
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Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, véleménye, észrevétele. 
Észrevétel nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
17/2011. (I. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Kiss Bence 8130 Enying, Deák F. u. 8. szám 
alatti lakos az enyingi 7902/3 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó 
elıvásárlási jog biztosítására vonatkozó kérelmét abban az 
esetben tárgyalja újra, ha a kérelmezı és a  7902/2 és 7902/3 
hrsz-ú ingatlanok eddigi bérlıje, Stróbl Tiborné között az 
ingatlanok bérletére vonatkozóan egyezség születik és Stróbl 
Tiborné bérleti igényérıl lemond. 
 
Felelıs:  dr. Pintér György polgármester  
Határidı:  folyamatos  

 
 
3.2   
 
 
3.3 A Fejérvíz Zrt. Jókai utcai vízvezeték építésére vonatkozó megállapodás 

tervezetének megvitatása 
 
Nyikos István TFB elnök ismerteti a bizottság tulajdonosi hozzájárulás megadására irányuló 
melléklet szerinti 5/2011. (I. 12.) számú határozatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, véleménye, észrevétele.  
 
Varga Gyula képviselı tudomása szerint a mostani vízvezeték állapota rendkívül korrodált, 
elhasználódott, emiatt kellene kiváltani. Értesülései szerint az utca végén magánházakról 
való bekötéssel van megoldva további három ház bekötése. Az új vezetéket úgy kellene 
kiépíteni, hogy ezen ingatlanok bekötése is megoldott legyen, mert ez a szennyvízcsatorna 
kiépítésénél is gond lenne. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı elmondja, hogy a PER Biz. ülésén olyan döntés született, hogy 
maradjon a Fejérvíz tulajdonában és a bérleti díj terhére fizetik ki ezt a 3.050.000,- Ft-ot.  
 
Buza Lajos képviselı ezzel nem ért egyet. Szerinte a bérleti díj fejében végezzék el a 
beruházást, de mindenképpen önkormányzati tulajdonban maradjon. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı szerint a határozati javaslat így jó, mert tartalmazza, hogy a 
hivatal folytasson ezzel kapcsolatban tárgyalásokat. 
 
Vajda Balázs képviselı szerint az eredeti verzió azt tartalmazta, hogy a Fejérvíz tulajdonába 
kerül, azért is van a határozati javaslatban a tárgyalásokra irányuló rész, hogy 
önkormányzati tulajdon maradjon. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy tulajdonképpen két dologról van szó. A TFB ülésen 
született döntés szerint a 2011. évi tervezett beruházásokhoz, valamint a Jókai utca 
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vízvezetékcseréjéhez az önkormányzat 3.050.000,- Ft-ot biztosítson, melynek forrása a bérleti 
díj. Ezt azonban a PER Biz. nem támogatta, ezért kérte Polgármester úr, hogy a testület vegye 
le napirendjérıl a tervezett beruházásokat. A Jókai utcát illetıen a Fejérvíz ragaszkodik 
hozzá, hogy az ı tulajdonába kerüljön a vezeték, ez az önkormányzatnak azonban nem 
érdeke, ezért javasolták tárgyalás kezdeményezését. Ha a testület úgy dönt, hogy teljesen 
saját forrásból finanszírozza a Jókai utca vízbekötését, akkor ez a határozati javaslat 
okafogyott. Kérdezi, hogy Varga Gyula képviselı javaslata módosító javaslat volt-e. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek módosító javaslata. 
 
Varga Gyula képviselı csak észrevételként főzte hozzá az elıterjesztéshez, hogy ha új 
vezeték kerül létesítésre, akkor célszerő szabványos, és mindenkinek megfelelı bekötésekrıl 
gondoskodni. 
 
Dr. Pintér György polgármester szerint ezt a megállapodásnál tudják rögzíteni. Úgy 
gondolja, hogy most a testületnek ez az állásfoglalása elég. Módosító javaslat nem lévén kéri, 
hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
18/2011. (I. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy tulajdonosi hozzájárulását megadja az 
önkormányzat tulajdonában lévı Enying, 418 hrsz-ú (Jókai 
utca) ingatlanon történı vízvezeték építéshez, valamint a 
vízvezeték karbantartásához és javításához szükséges, az 
ingatlan rendeltetésszerő használatát nem akadályozó 
igénybevételéhez. 
 
A tulajdonjogról történı megállapodás ügyében, miszerint a 
létrejövı vízilétesítmény kerüljön önkormányzati tulajdonba, 
további egyeztetı tárgyalásokat kezdeményez, melyre felkéri 
Dr. Pintér György polgármestert. 
 
Felelıs:  dr. Pintér György polgármester  
Határidı:  2011. február 28. 

 
 
3.4 Mezıszöv Zrt. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme – Enying belterület 2561/1 

hrsz részlegesen 
 
Nyikos István TFB elnök ismerteti a bizottság hozzájárulás megadására irányuló melléklet 
szerinti 7/2011. (I. 12.) számú határozatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Észrevétel 
nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
19/2011. (I. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a tulajdonát képezı Enying  belterületi 2561/1 
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hrsz (Budai N. A. u.) ingatlan 2561/2-7 hrsz-ú ingatlanok 
mögötti területének vonatkozásában 2014. december 31. napjáig 
annak rendben tartása, gondozása, valamint az Enying, 047/68 
hrsz-ú szántó területébıl 4 ha szennyvíziszap elhelyezési célú 
használatának biztosítása fejében, cukorrépa depo kialakítása 
céljára haszonkölcsön szerzıdést köt a  Mezıszöv Zrt-vel (8130 
Enying, 0111 hrsz. Pf: 31; képviseli Sümegi Zsolt cégvezetı). 
 
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt a haszonkölcsön szerzıdés 
elkészítésére, felhatalmazza a polgármestert a haszonkölcsön 
szerzıdés aláírására. 
 
Felelıs:  dr. Pintér György polgármester  
Határidı:  2011. február 28. 

 
 
3.5 Provital Zrt. szerzıdés módosítás 
 
Nyikos István TFB elnök ismerteti a bizottság szerzıdés módosítás elfogadására irányuló 
melléklet szerinti 9/2011. (I. 12.) számú határozatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, véleménye, észrevétele. 
Észrevétel nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
20/2011. (I. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Provital Zrt-vel (1024 Budapest, Bimbó út 
68.; képviseli Dr. Lukács Krisztián vezérigazgató) 2010. március 
17. napján kötött megbízási szerzıdést a mellékelt tervezet 
szerint módosítja. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a „Megbízási szerzıdés 
módosítás” aláírására 
 
Felelıs:  dr. Pintér György polgármester  
Határidı:  2011. február 28. 

 
 
3.6 KKK megállapodás a Dózsa Gy. utcai buszöböl kiépítésérıl 
 
Nyikos István TFB elnök ismerteti a bizottság megállapodás kötésére, korábbi döntések 
visszavonására irányuló melléklet szerinti 16/2011. (I. 12.) számú határozatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, véleménye, észrevétele. 
Észrevétel nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
21/2011. (I. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy megállapodást köt a Közlekedésfejlesztési 
Koordinációs Központtal (1024 Budapest, Lövıház u. 39; 
képviseli Völgyesi Zsolt Károly fıigazgató) és felhatalmazza a 
polgármestert a határozat mellékletét képezı Megállapodás 
aláírására. 
 
Az 1 952 700,- Ft önkormányzati hozzájárulást 2011. évi 
költségvetésében szerepelteti, melynek forrása a mőködési 
hitel. 
 
Ezzel egyidejőleg a 139/2010. (IV.19.) és 183/2010. (V.26.) 
számú határozatait visszavonja. 
 
Felelıs:  dr. Pintér György polgármester  
Határidı:  2011. február 28. 

 
 
3.7 Kossuth L. u. 29. szám alatti volt Tourinform iroda kialakítása hivatali 

ügyfélszolgálattá 
 
Nyikos István TFB elnök ismerteti a bizottság hivatali ügyfélszolgálat létesítéséhez 
hozzájárulás megadására irányuló melléklet szerinti 18/2011. (I. 12.) számú határozatát. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı kérdezi, hogy mi a festés költségvetési forrása. 
 
Dr. Pintér György polgármester szerint a polgármesteri hivatal költségvetésében biztosítva 
lesz. Jó lenne egy egységes ügyfélszolgálat kialakítása, ahol az érdeklıdık 8.00-16.00 óráig 
kapnának információt a hét minden napján. Szeretné, ha a továbbiakban bıvülne heti egy 
alkalommal egy földhivatali illetve APEH-es kihelyezett ügyfélszolgálattal. Ez a 
hatóságoktól függ elsı sorban. Ebben a helyiségben meg is lehetne oldani. A Polgári 
Védelemmel is tárgyal az ügyfélszolgálatról, így az ügyfélszolgálat komplex szolgáltatást 
tudna nyújtani. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı kéri a forrás megjelölését a határozati javaslatban. 
 
Dr. Pintér György polgármester szavazásra bocsátja a módosító javaslat. Kéri, hogy aki 
Enying Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésében a Polgármesteri Hivatal dologi 
kiadások terhére történı forrásbiztosítással egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
22/2011. (I. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 
ügyfélszolgálati iroda kialakításához szükséges költségek 
Enying Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésében a 
Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai terhére történı 
biztosítására irányuló módosító javaslatot elfogadta. 
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Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki a fentiek szerint módosított határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
23/2011. (I. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy hozzájárulását adja az Enying, Kossuth u. 29. 
szám alatti ingatlan (volt Tourinform Iroda) hivatali 
ügyfélszolgálati irodává történı alakításához.  
A szükséges berendezési tárgyakat a volt Tourinform Irodai 
berendezési tárgyak szolgáltatják.  
A tisztító festés elvégzésével megbízza Enying Város 
Szolgáltató Intézményét.  
A szükséges költségeket Enying Város Önkormányzata 2011. 
évi költségvetése Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai terhére 
biztosítja. 
 
Felelıs:  dr. Pintér György polgármester; 
 a festés tekintetében Viplak Tibor EVSZI vezetı 
Határidı:  folyamatos 

 
 
4. Pénzügyi, Ellenırzı és Rendészeti Bizottság elıterjesztései 
4.1 Házi segítségnyújtás térítési díjáról 
 
Dr. Pintér György polgármester átadja a szót Gebula Béla Ákos képviselınek, a PER Biz. 
tagjának és felkéri, hogy ismertesse a bizottság elıterjesztéseit. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı köszöni a szót, majd ismerteti a bizottság térítési díj 
csökkentésére vonatkozó javaslat elkészítésére irányuló melléklet szerinti 1/2011. (I. 17.) 
számú határozatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, véleménye. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı kiegészítésként elmondja, hogy a javaslat megérkezett. A 
felülvizsgálat tekintetében a határidı még nem járt le. Ha a képviselık most meg kívánják 
tekinteni a javaslatot, megtehetik, mert azt az intézményvezetı rendelkezésünkre bocsátotta. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı a javaslat elkészítése tekintetében javasolja a 2011. január 31-i 
határidıt. 
 
Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki a határidı módosításával egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
24/2011. (I. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 
Egyesített Szociális Intézmény térítési díjának csökkentésére 
vonatkozó javaslat elıterjesztési határidejének 2011. január 31-i 
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határnapra történı változtatására irányuló módosító javaslatot 
elfogadta. 

 
Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki a fentiek szerint módosított határozati 
javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
25/2011. (I. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy felkéri az intézményvezetıt és a Polgármesteri 
Hivatalt, hogy az Egyesített Szociális Intézmény térítési díjának 
csökkentésére vonatkozó javaslatát terjessze a Képviselı-
testület elé. 
 
Amennyiben a térítési díj csökkentésére vonatkozó javaslat 
elfogadásra kerül, abban az esetben 2011. április 30-ig a 
Képviselı-testület felülvizsgálja, hogy az intézkedés hatására az 
intézmény ellátotti létszáma milyen módon változik.  
 
Határidı: javaslat elkészítése tekintetében 2011. január 31. 
   Felülvizsgálat tekintetében 2011. április 30. 
Felelıs: Szabados Tamásné ESZI vezetı 
   Szörfi István jegyzı 

 
 
 
4.2 Belsı ellenırzési jelentések 
4.2.1 Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 2009. évi normatíva 

elszámolása 
 
Gebula Béla Ákos képviselı a bizottság 2/2011. (I. 17.) számú, melléklet szerinti javaslata 
szerint elfogadásra javasolja a Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 2009. 
évi normatíva elszámolása ellenırzésérıl készült belsı ellenırzési jelentést. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, véleménye, észrevétele. 
Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
26/2011. (I. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és 
Általános Iskola „2009. évi normatíva elszámolása 
ellenırzésérıl” készült – a határozat mellékletét képezı – belsı 
ellenırzési jelentést elfogadja.  
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4.2.2 Szirombontogató Óvoda 2009. évi normatíva elszámolása 
 
Gebula Béla Ákos képviselı a bizottság 3/2011. (I. 17.) számú, melléklet szerinti javaslata 
szerint elfogadásra javasolja a Szirombontogató Óvoda 2009. évi normatíva elszámolása 
ellenırzésérıl készült belsı ellenırzési jelentést. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, véleménye, észrevétele. 
Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
27/2011. (I. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy a Szirombontogató Óvoda „2009. évi 
normatíva elszámolása ellenőrzéséről” készült – a határozat 
mellékletét képező – belső ellenőrzési jelentést elfogadja. 

 
 
4.2.3 Szirombontogató Óvoda felügyeleti jellegő átfogó ellenırzése 
 
Gebula Béla Ákos képviselı a bizottság 4/2011. (I. 17.) számú, melléklet szerinti javaslata 
szerint elfogadásra javasolja a Szirombontogató Óvoda felügyeleti jellegő átfogó 
ellenırzésérıl készült belsı ellenırzési jelentést. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, véleménye, észrevétele. 
Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
28/2011. (I. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Szirombontogató Óvoda „felügyeleti jellegő 
átfogó ellenırzésérıl” készült – a határozat mellékletét képezı 
– belsı ellenırzési jelentést elfogadja. 

 
Felkéri Tolnai Zsuzsanna intézményvezetıt, hogy 30 napon 
belül az intézkedési tervet készítse el. 
 
Határidı: 2011. február 26. 
Felelıs: Tolnai Zsuzsanna intézményvezetı  

 
 
4.2.4 Szolgáltató Intézmény 2009. évi átfogó ellenırzésére tett intézkedési terv 

utóellenırzése 
 
Gebula Béla Ákos képviselı a bizottság 5/2011. (I. 17.) számú, melléklet szerinti javaslata 
szerint elfogadásra javasolja a Szolgáltató Intézmény 2009. évi átfogó ellenırzésére tett 
intézkedési terv utóellenırzésérıl készült belsı ellenırzési jelentést. 
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Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, véleménye, észrevétele. 
Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
29/2011. (I. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Szolgáltató Intézmény „2009. évi átfogó 
ellenırzésére tett intézkedési terv utóellenırzésérıl” készült – a 
határozat mellékletét képezı – belsı ellenırzési jelentést 
elfogadja. 

 
Felkéri Viplak Tibor intézményvezetıt, hogy 30 napon belül az 
intézkedési tervet készítse el. 
 
Határidı: 2011. február 26. 
Felelıs: Viplak Tibor intézményvezetı  

 
 
4.2.5 Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár intézkedési terve a 9/2010. számú belsı 

ellenıri jelentéshez 
 
Gebula Béla Ákos képviselı a bizottság 6/2011. (I. 17.) számú, melléklet szerinti javaslata 
szerint elfogadásra javasolja a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 9/2010. számú 
belsı ellenırzési jelentéséhez kapcsolódó intézkedési tervet. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, véleménye, észrevétele. 
Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
30/2011. (I. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 
9/2010. számú belsı ellenırzési jelentéséhez kapcsolódó – a 
határozat mellékletét képezı – intézkedési tervet elfogadja. 

 
 
4.2.6 A Szolgáltató Intézmény intézkedési terve a belsı ellenırzés által a leltározással 

kapcsolatban megállapított hiányosságok pótlására vonatkozóan 
 
Gebula Béla Ákos képviselı a bizottság 7/2011. (I. 17.) számú, melléklet szerinti javaslata 
szerint elfogadásra javasolja a Szolgáltató Intézmény a belsı ellenırzés által a leltározással 
kapcsolatban megállapított hiányosságok pótlására vonatkozó intézkedési tervét. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, véleménye, észrevétele. 
Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
31/2011. (I. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Szolgáltató Intézménynek – a határozat 
mellékletét képezı – intézkedési tervét a belsı ellenırzés által a 
leltározással kapcsolatban megállapított hiányosságok 
pótlására vonatkozóan elfogadja. 

 
 
4.2.7 Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola felügyeleti jellegő átfogó 

ellenırzése 
 
Gebula Béla Ákos képviselı a bizottság 8/2011. (I. 17.) számú, melléklet szerinti javaslata 
szerint elfogadásra javasolja a Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 
felügyeleti jellegő átfogó ellenırzésérıl készült belsı ellenırzési jelentést. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, véleménye, észrevétele. 
Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
32/2011. (I. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és 
Általános Iskola  „felügyeleti jellegő átfogó ellenırzésérıl” 
készült – a határozat mellékletét képezı – belsı ellenırzési 
jelentést elfogadja. 

 
Felkéri Bedi Andrea iskolaigazgatót, hogy 30 napon belül az 
intézkedési tervet készítse el. 
 
Határidı: 2011. február 26. 
Felelıs: Bedi Andrea igazgató  

 
 
4.3 Foglalkoztatási és Szociális Hivatal ellenırzésérıl 
 
Gebula Béla Ákos képviselı ismerteti a bizottság ellenırzésrıl szóló levél 
tudomásulvételére irányuló melléklet szerinti 9/2011. (I. 17.) számú határozatát. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı kiegészítésként elmondja, hogy az 1.8 napirendnél ezen 
kötelezettségek egyikének a Képviselı-testület már eleget is tett. A mikrokörzeti társulás a 
fenntartói jogokat Enyingnek adta át. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése. Egyéb kérdés, észrevétel 
nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
33/2011. (I. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal 20722-
1/2010-4000/4420 iktatószámú, az Enying Mikrokörzeti 
Szociális és Gyermekjóléti Intézményi Társulás fenntartásában 
mőködı Egyesített Szociális Intézmény hatósági ellenırzésérıl 
szóló – a határozat mellékletét képezı – levelét tudomásul 
veszi. 
 
Felkéri az intézményvezetıt és a fenntartót, hogy a levélben 
foglaltaknak a megadott határidıre tegyen eleget. 
 
Határidı: a levélben foglaltaknak megfelelıen 
Felelıs: Szabados Tamásné ESZI vezetı 
   Dr. Pintér György polgármester 

 
 
4.4 Tájékoztatás bizottsági hatáskörben hozott döntésekrıl 
4.4.1 Kimutatás kérése érdekeltségi hozzájárulások befizetésérıl 
 
Gebula Béla Ákos képviselı ismerteti a bizottság érdekeltségi hozzájárulások befizetésérıl 
tájékoztatás kérésére irányuló saját hatáskörben hozott melléklet szerinti döntését. 
 
Varga Gyula képviselı, a Víziközmő Társulat elnöke elmondja, hogy a Víziközmő Társulat a 
vonatkozó jogszabályok szerint végzi a munkáját. 2010. december 31-ig 125 millió Ft tıke 
volt. Kimutatható, hogy az LTP közül hány OTP-s és hány Fundamentás, valamint hány 280 
eFt-ra szóló egyösszegő befizetés, illetve hány 350 eFt részletekben történı tıkebefizetés van. 
Ma már ennél számottevıen jobb az eredmény, szerinte arányosan nem áll rosszul a bevétel. 
Tegnap egész nap az irodában volt, és az érdeklıdés nem csökkent. Véleménye szerint a 
korábbi rossz tájékoztatást sikerült menet közben eloszlatni. Fontosnak tartja a lakossági 
tájékoztatást, a közmeghallgatást. A kiadásokról is pontos kimutatással rendelkeznek. A 
2011. évi munkaterv kialakítása még folyamatban van. Véleménye szerint a hitelt biztosító 
pénzintézet által elıírt feltételeket teljesíteni tudják. 2011. január 1-tıl az állandó költség 1 fı 
foglalkoztatott után 298.550,- Ft. A változó költségek irodaszer, szolgáltatások igénybevétele 
stb. tevıdik össze. Kigyőjtésre kerültek azok a közmő tagok, akik 1000 l-es sávon felül 
helyezkednek el. Az önkormányzat vonatkozásában 5 számon 13 befizetési egység esik, 1 3 
egységes, 4 pedig 2-2 egységes. Ezt a kimutatást a pénzügyi vezetı megkapta 100 
önkormányzati egységre vonatkozóan. A megvalósíthatósági tanulmányban 24 szerepelt, 
abból három hibás. Ismeretei szerint kb. 22 lehet ténylegesen, ehhez képest azonban jóval 
többet kell felvinni. Hogy melyik esik a projektbe, ami után fizetni kell, azt holnap eljuttatja a 
hivatalba. A szabályzat szerint 1500 l-ig egy befizetési egységet képez a fogyasztóhely,46 
m3/hó után változik a befizetési egység száma. A HBFGÁI számadata kb. 150 m3. 
 
Dr. Pintér György polgármester szerint tudni kell, hogy melyik ingatlan után mennyit kell 
befizetni, az önkormányzatnak ugyanis ugyanúgy meg kell fizetni ezeket a hozzájárulásokat. 
Rendkívüli ülésen fogja majd tárgyalni a testület, mekkora az önkormányzat által fizetendı 
összeg. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı köszöni a Víziközmő Társulat elnökének beszámolóját, és 
precíz munkáját. Néhány kérdés még felmerült a PER Biz. ülésén, amivel foglalkozni kell, s 
amit majd az albizottság is tárgyal, hogy zökkenımentes legyen a Víziközmő Társulat 
munkája, és meg tudjon valósulni a projekt. 
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4.4.2 Civil szervezetek kérelmei (költségvetéshez) 
 
Gebula Béla Ákos képviselı elmondja, hogy a PER Biz. tudomásul vette a kérelmeket, és a 
költségvetés tárgyalásakor figyelembe veszik, a lehetıségekhez mérten támogatják. 
 
 
 
Dr. Pintér György polgármester - egyéb hozzászólás nem lévén – megköszöni a részvételt. 
A nyílt ülést 16.03 órakor bezárja. 
 
 
 
Enying, 2011. február 1. 
 
 
 
 
  Dr. Pintér György    Mihályfi Gábor 
     polgármester          aljegyzı 
 
 
 
 
      Varga Gyula    Gebula Béla Ákos 
         hitelesítı            hitelesítı 


