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Dr. Pintér György polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést 15.07 órakor megnyitja, 
megállapítja, hogy a képviselık határozatképes számban megjelentek, létszámuk 8 fı. 
Elmondja, hogy Buza Lajos képviselı jelezte, hogy késve érkezik az ülésre. A jegyzıkönyv 
hitelesítésére javasolja Dr. Lelkes Ákos és Méreg János képviselıket. Kéri, hogy aki a 
hitelesítık személyével egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal a jegyzıkönyv hitelesítıjeként Dr. Lelkes Ákos és 
Méreg János képviselıket elfogadta. 
 
A jegyzıkönyv vezetésére felkéri Szemerei Szilviát. Módosító javaslatai vannak a kiküldött 
napirendhez. Az 1.1.3. PERB elıterjesztése – Képviselık, bizottsági tagok tiszteletdíja 
napirendi pontot javasolja levenni a napirendrıl. Hat napirendi ponttal egészülne ki a 
napirend: 1.3 napirendi pontként javasolja felvenni az Integrált Városfejlesztési Stratégia, 5.3 
napirendi pontként javasolja felvenni az önkormányzat által fizetendı vízközmő 
hozzájárulásról, 5.4 napirendi pontként javasolja felvenni a Barátság Nyugdíjasklub kérelme, 
5.5 napirendi pontként javasolja felvenni az Enyingi Református Egyházközség kérelme, 5.6 
napirendi pontként javasolja felvenni az EVSZI 2010. IV. negyedévi elıirányzat módosítása, 
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és végül 5.7 napirendi pontként javasolja felvenni a rekultivált hulladéklerakó geodéziai 
költsége napirendi pontokat. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı napirend-módosító javaslata egyebek napirendi pont 
napirendre tőzését. 
 
Vajda Balázs képviselı javasolja levenni a napirendrıl a 3.4 tanítási idıkeret csökkentésével 
kapcsolatos korábbi döntés visszavonása napirendi pontot. 
 
Dr. Pintér György polgármestert - egyéb kérdés, hozzászólás, módosító javaslat nem lévén - 
szavazásra bocsátja az 1.1.3 napirendi pont napirendrıl való levételét. Kéri, hogy aki ezzel 
egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal a 1.1.3 PERB elıterjesztése – Képviselık, bizottsági 
tagok tiszteletdíja napirendi pontot levette a napirendrıl. 
 
Dr. Pintér György polgármestert szavazásra bocsátja az 1.3 Integrált Városfejlesztési 
Stratégia napirendi pont napirendre való felvételét. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az 1.3 Integrált Városfejlesztési Stratégia napirendi 
pontot felvette a napirendre. 
 
Dr. Pintér György polgármestert szavazásra bocsátja az 3.4 tanítási idıkeret csökkentésével 
kapcsolatos korábbi döntés visszavonása napirendi pont napirendrıl való levételét. Kéri, 
hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 3 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a 3.4 tanítási idıkeret 
csökkentésével kapcsolatos korábbi döntés visszavonása napirendi pont napirendrıl való levételét nem 
támogatta. 
 
Dr. Pintér György polgármestert szavazásra bocsátja az 5.3 az önkormányzat által fizetendı 
vízközmő hozzájárulásról napirendi pont napirendre való felvételét. Kéri, hogy aki ezzel 
egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az 5.3 az önkormányzat által fizetendı vízközmő 
hozzájárulásról napirendi pontot felvette a napirendre. 
 
Dr. Pintér György polgármestert szavazásra bocsátja az 5.4 Barátság Nyugdíjasklub kérelme 
napirendi pont napirendre való felvételét. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az 5.4 Barátság Nyugdíjasklub kérelme napirendi 
pontot felvette a napirendre. 
 
Dr. Pintér György polgármestert szavazásra bocsátja az 5.5 Enyingi Református 
Egyházközség kérelme napirendi pont napirendre való felvételét. Kéri, hogy aki ezzel 
egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az 5.5 Enyingi Református Egyházközség kérelme 
napirendi pontot felvette a napirendre. 
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Dr. Pintér György polgármestert szavazásra bocsátja az 5.6 EVSZI 2010. IV. negyedévi 
elıirányzat módosítása napirendi pont napirendre való felvételét. Kéri, hogy aki ezzel 
egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az 5.6 EVSZI 2010. IV. negyedévi elıirányzat 
módosítása napirendi pontot felvette a napirendre. 
 
Dr. Pintér György polgármestert szavazásra bocsátja az 5.7 rekultivált hulladéklerakó 
geodéziai költsége napirendi pont napirendre való felvételét. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az 5.7 rekultivált hulladéklerakó geodéziai költsége 
napirendi pontot felvette a napirendre. 
 
Dr. Pintér György polgármestert szavazásra bocsátja az 6. egyebek napirendi pont 
napirendre való felvételét. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az 6. egyebek napirendi pontot felvette a 
napirendre. 
 
Dr. Pintér György polgármester szavazásra bocsátja a fentiek szerint módosított napirend 
elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal a módosított napirendet elfogadta. 
 
 
N a p i r e n d: 
Nyílt ülés  15.00 órától 
 

1. Polgármester, Alpolgármester elıterjesztései 
1.1 Enying Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetésérıl szóló rendelet 

megalkotásához kapcsolódó elıterjesztések 
1.1.1 Intézményi rendszer átalakítása 
1.1.2 Szennyvíz – Tisztított szennyvíz Cinca-patakba vezetése – 

megállapodás véglegesítése a vízügyi igazgatósággal 
1.2 Enying Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetésérıl szóló rendelet 

megalkotása 
1.3 Integrált Városfejlesztési Stratégia 

 
 Elıadó: Dr. Pintér György, Méreg János 
 polgármester           alpolgármester 

 
 

2. Jegyzı, Aljegyzı elıterjesztései 
2.1 A Fejérvíz Zrt. enyingi szolgáltatási területén alkalmazott víz-, és csatornadíj 

megállapításáról szóló rendelet megalkotása 
(A TFB támogató döntése, és a PERB döntése a bizottságok 
elıterjesztései között olvashatóak.) 

2.2 A polgármester cafetéria-juttatásának szabályzata 2011. 
 

  Elıadó: Mihályfi Gábor 
                aljegyzı 
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3. Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elıterjesztései 
3.1 Szirombontogató Óvoda éves beszámolója 
3.2 Óvoda társulási formában történı mőködtetésére irányuló korábbi 

döntés visszavonása 
3.3 Enyingi Hírmondó 2011. évi hirdetési díjai 
3.4 Tanítási idıkeret csökkentésével kapcsolatos korábbi döntés 

visszavonása 
 

 
  Elıadó: Vajda Balázs 
     OKS elnöke 
 

4. Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elıterjesztései 
4.1 Angyal Gábor PERB kültag javaslata a Rendırırs és a Polgármesteri 

Hivatal közötti járdaszakasz felújítására 
4.2 Magyar Telekom NyRt. 2011. évi inflációs emelés elhagyására 

vonatkozó kérelme 
4.3 KTF hálózat átépítéssel kapcsolatban vezetékjog kártalanítási 

megállapodás megkötése az E.ON Zrt-vel 
4.4 DRV Zrt. 2011. évi fejlesztési javaslatainak mevitatása 
4.5 Kiss Bence kérelme – elıvásárlási jog 
4.6 Raffael Ágnes ingatlanvételi kérelme 
4.7 Schrammel Zoltán vételi ajánlata 
 

  Elıadó: Nyikos István 
                TFB elnöke 
 

5. Pénzügyi, Ellenırzı és Rendészeti Bizottság elıterjesztései 
5.1 ESZI kérelme - akadálymentesítés 
5.2 Belsı ellenırzési anyagok 
5.2.1 Szirombontogató Óvoda intézkedési terve belsı ellenırzési 

jelentéshez 
5.2.2 Szirombontogató Óvoda normatíva ellenırzése 
5.3 Az önkormányzat által fizetendı vízközmő hozzájárulásról 
5.4 Barátság Nyugdíjasklub kérelme 
5.5 Enyingi Református Egyházközség kérelme 
5.6 EVSZI 2010. IV. negyedévi elıirányzat módosítása 
5.7 Rekultivált hulladéklerakó geodéziai költsége 
 

  Elıadó: Viplak Tibor 
    PER Biz. elnöke 
 

6. Egyebek 
 
 
1. Polgármester elıterjesztései 
1.1 Enying Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetésérıl szóló rendelet 

megalkotásához kapcsolódó elıterjesztések 
1.1.1 Intézményi rendszer átalakítása 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy a HBFGÁI pedagógusai jelezték, hogy 
szeretnének felszólalni. Átadja a szót Bozzai Gyulénénak a HBFGÁI Pedagógus 
Szakszervezete titkárának.  
 
Bozzai Gyuláné HBFGÁI PSZ titkár megköszöni a szót, majd ismerteti, hogy kettı kérdést 
és egy javaslatot szeretnének a testülethez intézni. Elsıként kérdezi, hogy amennyiben a 
gimnázium megyei fenntartás alá kerül, és az átadásra 2012-ben kerül sor, mi indokolja a 
gimnázium és általános iskola 2011-ben történı szétválasztását. Lehetséges-e, hogy a 
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szétválasztásra is csak 2012-ben kerüljön sor? Másodikként kérdezi, hogy amennyiben ÁMK 
keretében mőködtetnék tovább az intézményeket, mennyivel lenne több a megtakarítás, 
mint amennyirıl az intézményvezetık már eddig is lemondtak. A honlapon az ÁMK 
létrehozása kijelentı módban olvasható, kérdezi, hogy ez csak elírás, vagy tényleg nincs más 
terv a mőködtetési formára. A pedagógusok javaslata pedig, hogy a döntés elıtt a testület 
minden intézményvezetıt tájékoztasson arról, hogy mennyi megtakarítást eredményezne az 
átalakítás, utána tartsanak közmeghallgatást, az intézmények szakmai bevonásával 
készüljön elıterjesztés, és ezt követıen szülessen csak döntés. 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy a honlapon korábban közzétett határozati 
javaslatok módosítva lettek, ahogy azt a késıbbiekben hallani is fogják. E szerint már az 
intézmény szétválasztására is csak 2012-ben kerülne sor. Ismerteti, hogy miért is van szükség 
erre. Az önkormányzata hitele kb. 200 millió Ft. Már tavaly is jelentıs problémákat okozott, 
november, december hónapokban a számlákat nem tudták kiegyenlíteni. Túlzottnak tartja az 
ezzel kapcsolatban kialakult hangulatot, a testület nem intézményeket akar megszüntetni, 
hanem fenntartót akar változtatni. A megyében egyik város középfokú oktatási 
intézményének sem maga a város a fenntartója. Az érintett intézménynél idén kb. 27 millió 
Ft hiány várható. Ezeket az 20-30 millió Ft-os kiadásokat az önkormányzat nem tudja 
felvállalni. Az Ötv. lehetıséget ad rá, hogy az önkormányzati választás után hat hónapon 
belül az önkormányzat átadja a megyének bizonyos feladatok ellátását. Az önkormányzati 
mőködésben nagy a hiány. A Kormány részérıl elhangzottak ígéretek a mőködési hitel 
kiváltására, szerkezetátalakításra. Ha 2012-ben jó lesz a finanszírozás, a testület dönthet úgy, 
hogy nem adja át ezeket a feladatokat. Jelen pillanatban azonban csıdbe kerülhet az 
önkormányzat. Amennyiben ez bekövetkezne, a nem kötelezı feladatokat rögtön 
megszüntetnék, akkor viszont már nincs min vitatkozni, és az érintett pedagógusoknak 2011. 
szeptemberétıl nincs munkája. Megpróbálja a pénzügyi helyzetet rendezni az 
önkormányzat. Egy város attól város, hogy többlet feladatokat tud biztosítani pl.: középfokú 
oktatási intézmény, szakrendelı, melyet szintén nem a város mőködtet. Az elıterjesztés 
tehát fenntartó váltásról szól. Ha a testület tudja stabilizálni a költségvetést pl.: ÖNHIKI 
támogatással, többletbevételekkel, megvalósul a szennyvíz beruházás, ez újabb 
beruházásokat hozhat magával. Módosult tehát mindkét iskolát érintı határozati javaslat, a 
korábbi határidı törlésre került. Ha jobb lesz a finanszírozás, és a TB-t, béreket 
lefinanszírozza az állam, a többi kiadást már meg tudja oldani a város. Ha az ÖNHIKI-n nem 
nyerünk legalább 50-60 millió Ft-ot, további költségcsökkentı lépéseket is tennünk kell. A 
város érdeke most azonban az, hogy meghozza a testület ezt a döntést. Erre hat hónap állt 
rendelkezésre, és bármikor visszavonható. A döntés nem valamely intézmény ellen irányul, 
indoka, hogy 230 millió Ft-os hiányt nem lehet kezelni. Jelen pénzügyi helyzet javítása 
érdekében olyan döntést is meg kell hozni, amely nem népszerő. Ez a döntés is azért van, 
hogy ne szőnjön meg a gimnázium. Megnézte az intézményt, és nagyon korrektnek tartja, 
amit Enying nyújtani tud a középfokú oktatásban, nyugodtak lehetnek, akiknek ide jár a 
gyerekük. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı a megyei közgyőlés tagjaként elmondja, hogy egyeztetett 
délelıtt a közgyőlés elnökével és a megyei önkormányzat aljegyzıjével. Valóban átvállalási 
kötelezettsége van a megyének, de a normatíva feletti finanszírozást nem köteles biztosítani. 
Elnök úr elmondása szerint nem fognak tudni plusz finanszírozást biztosítani egy 
intézménynek sem. Tehát az intézmény mőködése el fog lehetetlenülni. Szerinte jövı évben 
már nem jelentkezzen gyerek az intézménybe. A megyei közgyőlés pénzügyi bizottságának 
tagja, így tudomása van róla, hogy a megyei önkormányzat átvilágítása van folyamatban, 
melynek eredményeként több mint 20 ember elbocsátására került sor azért, hogy ne kelljen 
intézményt bezárni. Ha ezt a döntést meghozza a testület, el fog halódni az intézmény, amint 
átadja az önkormányzat. Változhat persze a finanszírozás. Enyingi képviselıként mondja, 
hogy amennyiben a testület nem adja át a gimnáziumot a megyének, nem lesz 
intézményszétválasztás sem, majd ezt az elıterjesztésnél pontosítani kívánja. Felhívja rá a 
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figyelmet, hogy a rettenetes finanszírozási probléma mellett év végén arra volt pénz, hogy 
laptopokat vásároljon az önkormányzat. Itt kívánja elmondani, hogy az általa jelenleg 
használt laptop, nem az a laptop, és azt felajánlja a rendırségnek használatra. 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy a laptop vásárlásra a képviselık kifizetetlen 
tiszteletdíjából került sor. 
 
Viplak Tibor képviselı a Víziközmő Társulatnak kívánja felajánlani a hivatkozott laptopot. 
 
Szörfi István jegyzı elmondja, hogy nem tudnak mit felajánlani, mert a laptop a 
polgármesteri hivatal tulajdona, a képviselık használatra kapták azokat, s megállapodás 
köttetett a használatra vonatkozóan. Gebula képviselı úr eddig nem kérte a laptopot, ezek 
szerint most kéri? 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı elmondja, hogy a képviselık tulajdonában laptop nincs, az az 
önkormányzaté, így értelmetlennek tartja a felajánlást. 
 
Méreg János alpolgármester elmondja, hogy az októberben megalakult testület úgy döntött, 
hogy lemond a tiszteletdíjáról, eddig ilyen még nem volt. A negyedévre elıirányzott 
tiszteletdíj 5,5 millió Ft volt 13 képviselıvel számolva. A Képviselı-testület úgy döntött, nem 
kívánja felvenni, mert akkor 2,5 millió Ft-ot az államnak kellett volna járulék és stb. címén 
fizetni, hanem átcsoportosították dologi kiadásokra, és felmerült a javaslat, hogy 
vásároljanak laptopot a testületi anyagok papír- és fénymásolási költségeinek kiváltására. A 
maradék 4,5 millió Ft-ból valósult meg a térkövezés, a karácsonyi díszkivilágítás, a német 
vendégek vendégül látása. Kéri, hogy fejezzék be a vitát. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı szerint tekintettel arra, hogy ez nem volt napirenden, ügyrendi 
javaslat sem lehet a vita lezárására, legfeljebb a polgármester vonhatja meg a szót. Felhívja rá 
a figyelmet, hogy korábban is volt rá példa, hogy a képviselık közcélra ajánlották fel 
tiszteletdíjukat. Ez nem létezı pénz felajánlása volt, fejlesztési hitelt vett fel az 
önkormányzat. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı szerint most magukról beszélnek, pedig a városról kellene. 
 
Méreg János alpolgármester elmondja, hogy az 1. és 3. határozati javaslata módosult az 
eredeti elıterjesztéshez képest. Ismerteti az újonnan megfogalmazott elsı határozati 
javaslatot, mely jelen jegyzıkönyv mellékletét képezi. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı szerint a kettéválasztást követıen ki kellene egészíteni azzal, 
hogy csak akkor kerül rá sor, amikor az önkormányzat átadja a gimnáziumot a megyének. 
Addig csak plusz pénzbe kerülne. 
 
Dr. Pintér György polgármester javasolja a határozati javaslatba betenni, hogy 2012. január 
1-tıl választja szét.  
 
Szörfi István jegyzı elmondja, hogy tanév közben nem lehet átadni az intézményt. A 
módosított elıterjesztés arról szól, hogy amennyiben az önkormányzat nem adja át a 
gimnáziumot, nem is választja szét. 2012. január 1-tıl kezdıdik a szétválasztás elıkészítése. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı a határozati javaslat végét javasolja kiegészíteni azzal, hogy 
amennyiben a finanszírozási feltételek változása az átadást nem indokolja, a testület 
visszavonja a határozatot. 
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Dr. Lelkes Ákos képviselı kérdezi, hogy az esetleges csıd milyen hatással lenne a 
csatornaberuházásra. 
 
Dr. Pintér György polgármester szerint a csıdbiztos leállítaná a beruházást. Egyéb 
hozzászólás, módosító javaslat nem lévén, szavazásra bocsátja Gebula Béla Ákos módosító 
javaslatát. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
40/2011. (II. 23.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Herceg 
Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 
szétválasztására és a gimnázium Fejér Megyei 
Önkormányzatnak történı átadására irányuló határozati 
javaslat alábbiakkal való kiegészítését elfogadta. 
 
„Amennyiben a finanszírozási feltételek változása nem 
indokolja fenti döntést, a Képviselı-testület a határozatot 
visszavonja.” 
 

 
Dr. Pintér György polgármester szavazásra bocsátja a fentiek szerint módosított határozati 
javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
41/2011. (II. 23.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és 
Általános Iskolát általános iskola és gimnázium intézményekre 
kettéválasztja, és az újonnan létrejövı gimnáziumban a 
középiskolai ellátást nem vállalja, annak ellátását a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 70. § (1) 
bekezdés a) pontja alapján átadja a Fejér Megyei 
Önkormányzatnak. 
 
Amennyiben a finanszírozási feltételek változása nem indokolja 
fenti döntést, a Képviselı-testület a határozatot visszavonja. 
 
Határidı: folyamatos 

a gimnázium átadása tekintetében a 
jogszabályban meghatározott idıpont, azaz 
2012. július 1. 

Felelıs: Dr. Pintér György polgármester 
 

 
Méreg János alpolgármester ismerteti a bentlakásos ellátás megyei önkormányzatnak 
történı átadására irányuló melléklet szerinti 2. számú határozati javaslatát. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı javasolja ugyanezen mondattal kiegészíteni. 
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Dr. Pintér György polgármester szavazásra bocsátja Gebula Béla Ákos módosító javaslatát. 
Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
42/2011. (II. 23.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 
Egyesített Szociális Intézmény bentlakásos ellátása Fejér 
Megyei Önkormányzatnak történı átadására irányuló 
határozati javaslat alábbiakkal való kiegészítését elfogadta. 
 
„Amennyiben a finanszírozási feltételek változása nem 
indokolja fenti döntést, a Képviselı-testület a határozatot 
visszavonja.” 
 

 
Dr. Pintér György polgármester szavazásra bocsátja a fentiek szerint módosított határozati 
javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
43/2011. (II. 23.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az Egyesített Szociális Intézmény feladatai 
közül a nem kötelezıen ellátott bentlakásos ellátást nem 
vállalja, annak ellátását a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény 70. § (1) bekezdés b) pontja alapján átadja a Fejér 
Megyei Önkormányzatnak. 
 
Amennyiben a finanszírozási feltételek változása nem indokolja 
fenti döntést, a Képviselı-testület a határozatot visszavonja. 
 
Határidı: folyamatos, a bentlakásos ellátás átadása 

tekintetében a jogszabályban meghatározott 
idıpont, azaz 2012. január 1. 

 
Felelıs: Dr. Pintér György polgármester 

 
Méreg János alpolgármester ismerteti az intézmények más mőködtetési formában történı 
mőködtetésére irányuló melléklet szerinti módosított 3. számú határozati javaslatát. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı véleménye szerint óriási lehetıséget kapnak ezzel az 
intézményvezetık, rajtuk is múlik, hogy milyen formát választ a testület. 
 
Viplak Tibor képviselı ismerteti, hogy hétfın egyezetett a PERB az intézményvezetıkkel, 
akiknek a hozzáállása nagyon konstruktív volt, megvan bennük a hajlandóság a 
változtatásra. Véleménye szerint elsı körben a nem kötelezı feladatokat kellene 
megvizsgálni, és azt követıen lehetséges, hogy nem is lesz szükség intézmények átadására. 
Érdemesnek tartja megvizsgálni más formában való mőködtetés lehetıségét is. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı pontosítja az elhangzottakat, miszerint minden intézmény 
konstruktív volt, kivéve a polgármesteri hivatalt. 
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Szörfi István jegyzı felhívja rá emlékezteti Gebula Béla Ákos képviselıt, hogy az elızı 
Képviselı-testület 15%-os létszámcsökkentést hajtott végre egyedül a polgármesteri 
hivatalban a képviselı úr tevékeny közremőködésével. Ezt a döntést intézményi 
racionalizálásként hozták, de a többi intézménynél semmilyen ilyen döntést nem hoztak. 
Most sem született javaslat más intézményeknél a létszámcsökkentésre, ugyanakkor a 
polgármesteri hivatal mőködtetése kötelezı önkormányzati feladat. 
 
Dr. Pintér György polgármester szavazásra bocsátja az elıterjesztı által módosított tartalmú 
határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
44/2011. (II. 23.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Városi Bölcsıde, a Szirombontogató Óvoda, 
Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár, illetve a Herceg 
Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 
kettéválasztását követıen létrejövı általános iskola 
intézményeket Általános Mővelıdési Központ keretében 
kívánja tovább mőködtetni, amennyiben az önkormányzat által 
végzett feladatok ellátása racionálisabb módon nem 
biztosítható.  
 
Felkéri a polgármesteri hivatalt, és az érintett intézményeket a 
szükséges egyeztetések lefolytatására. 
 
Határidı: 2011. március 18. 
 
Felelıs: Szörfi István jegyzı 

Királyné Csernánszki Ilona bölcsıdevezetı 
Tolnai Zsuzsanna óvodavezetı 
Nemes Diána mőv.ház vezetı 
Bedi Andrea HBFGÁI vezetı 

 
Méreg János alpolgármester ismerteti az eredeti elıterjesztés szerinti 4. számú határozati 
javaslatát, mely jelen jegyzıkönyv mellékletét képezi. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı kérdezi, hogy Viplak Tibor ez esetben nem összeférhetetlen-e. 
 
Dr. Pintér György polgármester szerint jelen esetben nem áll fenn összeférhetetlenség. 
Szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
45/2011. (II. 23.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy felkéri Enying Város Szolgáltató Intézménye 
vezetıjét, hogy a polgármesteri hivatallal együttmőködve 
vizsgálja felül, melyek azok a kötelezı feladatok, amelyeket a 
szolgáltató intézmény lát el, ezen feladatok ellátása 
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megoldható-e más formában költséghatékonyabban. A nem 
kötelezı feladatok vonatkozásában külön-külön mutassa ki az 
általuk eredményezett bevételeket, illetve az ellátásukhoz 
szükséges költségeket. 
 
Határidı: 2011. március 18. 
 
Felelıs: Viplak Tibor EVSZI vezetı 

Szörfi István jegyzı 
 
 
1.1.2 Szennyvíz – Tisztított szennyvíz Cinca-patakba vezetése – megállapodás 

véglegesítése a vízügyi igazgatósággal 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy a szennyvízberuházás megvalósulásához 
szükséges a megállapodás, melynek véglegesítéséhez egyszeri kártalanítási díjat kell 
megfizetni 80.000,- Ft + ÁFA összegben a tisztított szennyvíz Cinca-patakba vezetéséhez. 
Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra 
bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfelemeléssel 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
46/2011. (II. 23.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Közép-dunántúli Regionális 
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatósággal 2006. május 23. 
napján, a tisztított szennyvíz Cinca-patakba történı elvezetése 
tárgyában kötött megállapodást véglegesíti, a 80.000,- Ft + 20% 
ÁFA egyszeri végleges kártalanítási díjat megfizeti. A 
kártalanítási díj forrása a fejlesztési hitel. 
 
Felelıs:  Dr. Pintér György polgármester 
Határidı:  azonnal 

 
 
1.2 Enying Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetésérıl szóló rendelet 

megalkotása 
 
Dr. Pintér György polgármester ismerteti a költségvetési rendelettervezet fıszámait. 
2.206.649 eFt költségvetési kiadással, 2.095.943 eFt költségvetési bevétellel, 110.706 eFt 
költségvetési hiánnyal, 121.086 eFt folyószámla hitel bevétellel, 8.622 eFt fejlesztési hitel 
bevétellel, költségvetésen kívüli tételként 69.462 eFt nyitó folyószámla-hitel egyenleggel 
javasolja a rendelet elfogadását. Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy aki a 
rendelettervezettel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 

A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal Enying Város 
Önkormányzatának 2011. évi költségvetésérıl jelen jegyzıkönyv mellékletét 
képezı 4/2011. (II. 28.) önkormányzati rendeletet alkotja. 
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1.3 Integrált Városfejlesztési Stratégia 
 
Dr. Pintér György polgármester ismeretei szerint kettı évvel ezelıtt pályázott a város a 
kastélytól lefelé esı rész fejlesztésére. Akkor vissza lett sorolva a pályázat, de ígéretet 
kaptunk, ha indul újra a város a pályázaton, nagy valószínőséggel elnyerjük a támogatást. 
Ehhez IVS-t kell készíteni, mely elszámolható költség. A támogatás 90%. Az IVS költségét 
most meg kell elılegezni. Javasolja elkészíttetni, és beadni majd a pályázatot. Tárgyalásokat 
folytattak a számlavezetı bankkal, és fejlesztési hitelt szeretne felvenni az önkormányzat. 
Eddig ilyen nem állt az önkormányzat rendelkezésére, és ennek megszerzése érdekében is 
kell szőkebbre venni a költségvetést. Három ajánlatot kértek, és a legkedvezıbb ajánlatot 
tevı Fehérvár Építész Kft.-t javasolja megbízni a stratégia elkészítésével. Kérdezi, van-e 
valakinek kérdése, véleménye. Kérdés, vélemény nem lévén kéri, hogy aki a határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
47/2011. (II. 23.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Enying városközpont rehabilitáció 
pályázathoz kapcsolódó Integrált Városfejlesztési Stratégia 
elkészítésével megbízza a Fehérvár ÉPÍTÉSZ Kft.-t (8000 
Székesfehérvár, Gyümölcs u. 14. képviseli: Ertl Antal 
ügyvezetı). A tervezési díj 2.900.000,- Ft + ÁFA, melyet a 
fejlesztési hitel terhére biztosít. 
 
Felkéri ajánlattevıt a vállalkozási szerzıdés elkészítésére. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés aláírására. 
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Dr. Pintér György polgármester 

 
 
Dr. Pintér György polgármester átadja a szót Mihályfi Gábor aljegyzınek. 
 
 
2. Jegyzı, Aljegyzı elıterjesztései 
2.1 A Fejérvíz Zrt. enyingi szolgáltatási területén alkalmazott víz-, és csatornadíj 

megállapításáról szóló rendelet megalkotása 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy kettı elıterjesztéssel kíván élni, melyek már a 
bizottsági üléseken is szóba kerültek. A vízdíj rendelet tartalmazza a Fejérvíz Zrt. 4,5%-os 
emelési javaslatát. A Zrt. március 1-el kéri hatályba léptetni a rendeletet. A TFB támogatta, a 
PERB nem támogatta a rendelettervezet elfogadásra javaslását. A rendeletalkotáshoz a 
képviselık minısített többségő szavazata szükséges. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés, 
észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a Fejérvíz Zrt. enyingi szolgáltatási területén 
alkalmazott víz-, és csatornadíj megállapításáról szóló rendelettervezet elfogadását. Kéri, 
hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
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A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással a 
Fejérvíz Zrt. enyingi szolgáltatási területén alkalmazott víz-, és csatornadíj 
megállapításáról jelen jegyzıkönyv mellékletét képezı 5/2011. (II. 28.) 
önkormányzati rendeletet alkotja. 

 
 
2.2 A polgármester cafetéria-juttatásának szabályzata 2011. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy a polgármesteri jogviszony egy sajátos 
közszolgálati jogviszony. A közszférában 200 eFt összegben maximalizálták a cafetéria 
juttatás összegét. A polgármester esetében a munkáltatói jogkör gyakorlója a Képviselı-
testület, így a cafetériára vonatkozó szabályzatot is a Képviselı-testületnek kell elfogadnia. A 
szabályzat az SZJA törvénnyel és a vonatkozó jogszabályokkal összhangban van. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, véleménye. Kérdés, 
vélemény nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
48/2011. (II. 23.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a polgármester cafetéria-juttatásokra igénybe 
vehetı 2011. évi keretösszegét – figyelembe véve a Magyar 
Köztársaság 2011. évi költségvetésérıl szóló CLXIX. törvény 59. 
§ (3) bekezdését – bruttó 200.000 Ft,-/év összegben, a juttatás 
igénybevételével kapcsolatos részletes eljárásrendet pedig a 
határozat elválaszthatatlan mellékletét képezı szabályzat 
szerint állapítja meg. 

 
Dr. Pintér György polgármester felkéri az OKS elnökét, ismertesse a bizottság 
elıterjesztéseit. 
 
 
3. Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elıterjesztései 
3.1 Szirombontogató Óvoda éves beszámolója 
 
Vajda Balázs OKS elnök szerint az óvoda éves beszámolójáról a mellékletet mindenki látta. 
Szerinte korrekten mutatja be az intézmény mőködését. Dicséret illeti az intézményvezetıt a 
beszámolóért, és az óvoda összes dolgozóját a munkájáért. Ismerteti a bizottság beszámoló 
elfogadására irányuló melléklet szerinti 4/2011. (II. 09.) számú határozatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétel. Kérdés, 
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   
49/2011. (II. 23.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Szirombontogató Óvoda éves beszámolóját a 
melléklet szerinti formában és tartalommal elfogadja.  
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Határidı:  azonnal 
Felelıs:  Dr. Pintér György polgármester  

 
 
3.2  Óvoda társulási formában történı mőködtetésére irányuló korábbi döntés 

visszavonása 
 
Vajda Balázs OKS elnök elmondja, hogy pénzügyi adatok, vélemények alapján a bizottság 
úgy látta, hogy nem hozna az önkormányzatnak annyi pluszbevételt a társulási forma, mint 
amennyi többletmunka hárulna az önkormányzatra. Ismerteti a bizottság korábbi döntés 
visszavonására irányuló melléklet szerinti 5/2011. (II. 09.) számú határozatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy a jogszabály szerint társulási formában 
történı mőködtetés esetén a gyerekek után plusz normatíva jár, de ezt gesztorként nem 
igényelheti a város, csak a társulásba belépı községek. Ha Enying is igényelhetné, 18-20 
millió Ft plusz normatívát hozna egy évben. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, véleménye, 
észrevétele. Kérdés, 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   
50/2011. (II. 23.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Szirombontogató Óvoda társulási formában 
történı mőködésével kapcsolatos 435/2010.(XII.15.) számú 
határozatát visszavonja. 
 
Határidı:  azonnal 
Felelıs: Dr. Pintér György polgármester 

 
Vajda Balázs OKS elnök ismerteti a bizottság református egyház támogatásáról szóló, saját 
hatáskörben hozott melléklet szerinti 6/2011. (II. 09.) számú határozatát. Több mint 
kétszeresét kérték a javasolt összegnek, a támogatást azért javasolják, mert olyan 
programokat szerveznek, melyek a város életét színesítik. 
 
 
3.3 Enyingi Hírmondó 2011. évi hirdetési díjai 
 
Vajda Balázs OKS elnök elmondja, hogy a bizottság ülésén felmerült kérdésként a díjemelés. 
Nem látják értelmét emelni tekintettel a hirdetık csekély számára. Ha több lenne a hirdetı, 
lehetne piaci alapon emelni a díjat. Ismerteti a bizottság hirdetési díjak változatlanul 
hagyására irányuló melléklet szerinti 7/2011. (II. 09.) számú határozatát. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı elmondja, hogy a bizottság a mőv. ház vezetı véleménye alapján 
döntött, akinek tényleges rálátása van a Hírmondó hirdetéseire. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı felhívja rá a figyelmet, hogy a Hírmondó a legnagyobb 
példányszámban megjelenı, legtöbb helyre eljutó információs lehetıség a városban, és 
egyben a legolcsóbb hirdetési lehetıség is. A hirdetési díjakat a Hírmondó fenntartási 
költségeire fordítják. 
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Vajda Balázs OKS elnök elmondja, hogy a következı Hírmondóban olvasható majd, kinél 
lehet jelentkezni a hirdetéseket illetıen, illetve szennyvízberuházással kapcsolatos 
tájékoztatót olvashatnak majd a hamarosan megjelenı számban. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése. Kérdés 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   
51/2011. (II. 23.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az Enyingi Hírmondó hirdetési díjait 
megállapító 324/2009. (IX.30.) számú határozatát hatályában 
fenntartja, azokat 2011. évben nem változtatja. 
 
Határidı:  folyamatos 
Felelıs: Dr. Pintér György polgármester 

 
 
3.4 Tanítási idıkeret csökkentésével kapcsolatos korábbi döntés visszavonása 
 
Vajda Balázs OKS elnök elmondja, hogy azért akarta levenni a napirendrıl az elıterjesztést, 
mert a testület strukturális átalakítást tervez, s szerinte errıl is akkor kellett volna beszélni. 
Kérdezi, hogy az azonnali határidı jelen esetben mit jelent.  
 
Szörfi István jegyzı szerint a határidı 2011. március 1. 
 
Vajda Balázs OKS elnök ismerteti a bizottság korábbi döntés visszavonására irányuló, nem 
egyhangú szavazattal hozott, melléklet szerinti 10/2011. (II. 09.) számú határozatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, véleménye, észrevétele. 
Észrevétel nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal, s a 2011. március 1. napi 
határidıvel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
52/2011. (II. 23.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy közoktatási intézményeiben alkalmazott 
tanítási idıkeret csökkentésével kapcsolatos 97/2007.(II.28.) 
számú határozatát visszavonja.  
 
Felkéri az érintett intézményvezetıket, hogy amennyiben 
szükséges, intézményi alapdokumentumaikat a döntés 
értelmében módosítsák. 
 
Határidı:  2011. március 1. 
Felelıs: Dr. Pintér György polgármester 

Bedi Andrea és Tolnai Zsuzsanna 
intézményvezetık 

 
Az ülés rövid szünet után 16.23 órakor változatlan képviselıi létszámmal folytatódik.  
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Dr. Pintér György polgármester felkéri a TFB elnökét, Nyikos István képviselıt, hogy 
ismertesse a bizottság elıterjesztéseit. 
 
 
4. Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elıterjesztései 
4.1 Angyal Gábor PERB kültag javaslata a Rendırırs és a Polgármesteri Hivatal közötti 

járdaszakasz felújítására 
 
Méreg János alpolgármester javasolja, hogy most ne döntsenek errıl, mert az önkormányzat 
tervezi a hivatal hátsó bejáratánál a homlokzat felújítást és célszerő lenne azzal egy idıben 
napirendre venni. 
 
Nyikos István TFB elnök szerint az elıterjesztés csupán egy ajánlatkérésre irányul, így most 
is lehet dönteni róla. 
 
Dr. Pintér György polgármester szerint ehhez nem kell testületi döntés, a hivatal testületi 
határozat nélkül, a bizottsági döntés alapján is kérhet be árajánlatot. Szavazásra bocsátja a 
napirendi pont napirendrıl való levételét. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal Angyal Gábor PERB kültag javaslata a Rendırırs 
és a Polgármesteri Hivatal közötti járdaszakasz felújítására napirendi pontot levette napirendjérıl. 
 
 
4.2 Magyar Telekom NyRt. 2011. évi inflációs emelés elhagyására vonatkozó kérelme 
 
Nyikos István TFB elnök ismerteti a bizottság kérelem elutasítására irányuló melléklet 
szerinti 21/2011. (II. 09.) számú határozatát. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı szerint növeljék meg a bérleti díjat, a piacon ennél magasabb 
bérleti díjakkal számolnak. 
 
Vajda Balázs képviselı információi szerint díjtartozása is volt a cégnek. 
 
Szörfi István jegyzı elmondja, hogy már megküldték a számlát a tartozásról. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı javasolja, hogy vizsgálják felül a bérleti díjat, és tegyenek 
javaslatot az emelésre. 
 
Dr. Pintér György polgármester javasolja, hogy a PERB következı ülésén, illetve minden 
évben tegye meg a felülvizsgálatot. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı visszavonja módosító javaslatát azzal, hogy a bizottság 
tárgyalja következı ülésén. 
 
Dr. Pintér György polgármester 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   
53/2011. (II. 23.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
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határozott, hogy a Magyar Telekom Nyrt. kérelmét nem 
támogatja és nem tekint el a KSH által, a tárgyévet megelızı 
évre vonatkozóan megállapított fogyasztói árindex-el történı 
2011. évi inflációs emeléstıl a Westel Mobil Távközlési Rt. (1117 
Budapest, Kaposvár u. 5-7.) és Enying Város Önkormányzata 
között 2004. március 1. napján létrejött „Kabókapuszta 1” és 
Magyar Telekom Nyrt. (1013 Budapest, Krisztina krt. 55.) és 
Enying Város Önkormányzata között 2008. október 30. napján 
létrejött „Enying 2” bérleti szerzıdések esetében. 
 
Felelıs:  Dr. Pintér György 
Határidı:  2011. március 31. 

 
 
4.3  KTF hálózat átépítéssel kapcsolatban vezetékjog kártalanítási megállapodás 

megkötése az E.ON Zrt-vel 
 
Nyikos István TFB elnök ismerteti a bizottság kártalanítási szerzıdés kötésére irányuló 
melléklet szerinti 22/2011. (II. 09.) számú határozatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés, 
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   
54/2011. (II. 23.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Kártalanítási Szerzıdést köt az E.ON Dél-
dunántúli Áramhálózati Zrt-vel (7626 Pécs, Búza tér 8/A.) az 
Enying 964, 992 és 1412 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képezı 
Kártalanítási Szerzıdések aláírásra. 
 
Felelıs:  Dr. Pintér György 
Határidı:  azonnal 

 
 
4.4 DRV Zrt. 2011. évi fejlesztési javaslatainak megvitatása 
 
Nyikos István TFB elnök ismerteti a bizottság tervezett fejlesztések elvetésére irányuló 
melléklet szerinti 24/2011. (II. 09.) számú határozatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés, 
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   
55/2011. (II. 23.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy figyelembe véve a 2010. decemberében 
elfogadott díjrendeletet, mely a DRV által kidolgozott 2. számú 
díjkalkuláción alapul (magasabb üzemeltetési, fenntartási 
költség az elmaradó fejlesztések okán), 2011. évben a Dunántúli 
Regionális Vízmő Zrt. által javasolt fejlesztéseket, 
beruházásokat nem kívánja megvalósítani. 
 
Felelıs:  Dr. Pintér György 
Határidı:  2011. március 31. 

 
 
4.5 Kiss Bence kérelme – elıvásárlási jog 
 
Nyikos István TFB elnök ismerteti a bizottság ingatlanok bérbeadására irányuló, saját 
hatáskörben hozott 26/2011. (II. 09.) számú határozatát, majd a hozzájárulás megadására 
irányuló melléklet szerinti 27/2011. (II. 09.) számú határozatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester 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   
56/2011. (II. 23.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Kiss Bence 8130 Enying, Deák F. u. 8. szám 
alatti lakos kérelmét támogatja és az önkormányzat tulajdonát 
képezı enyingi 7902/3 hrsz-ú ingatlanra 2015. december 31-ig 
elıvásárlási jogot biztosít. 
 
Felelıs:  Dr. Pintér György 
Határidı:  2011. március 31. 

 
 
4.6 Raffael Ágnes ingatlanvételi kérelme 
 
Nyikos István TFB elnök ismerteti a bizottság ingatlan értékesítésére irányuló melléklet 
szerinti 28/2011. (II. 09.) 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   
57/2011. (II. 23.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a tulajdonában lévı Enying, 2446 hrsz-ú, 
belterülei, 908 m2 nagyságú ingatlant, mely a valóságban 
Enying, Dr. Belák Sándor utcában található értékesíti Raffael 
Ágnes 8130 Enying, Budai N. A. u. 47. szám alatti lakos részére 
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500Ft+Áfa/m2 áron. A vevı részére részletfizetési lehetıséget 
nem biztosít. 
 
Az ügyvédi és földmérıi díjak vevıt terhelik. 
 
Felelıs:  Dr. Pintér György 
Határidı:  folyamatos 

 
 
4.7 Schrammel Zoltán vételi ajánlata 
 
Nyikos István TFB elnök ismerteti a bizottság ingatlanrész értékesítésére irányuló melléklet 
szerinti 29/2011. (II. 09.) 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   
58/2011. (II. 23.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Schrammel Zoltán 8130 Enying, Dózsa Gy. u. 
56. szám alatti lakos az önkormányzat tulajdonában lévı 
Enying 0106/19 hrsz-ú külterületi, mindösszesen 823 m2 
nagyságú ingatlanon fennálló ½ tulajdoni hányadára 
vonatkozó, 40 000 Ft/AK vételi ajánlatát elfogadja. 
 
Felelıs:  Dr. Pintér György 
Határidı:  folyamatos 

 
Dr. Pintér György polgármester megkéri Viplak Tibort, a PER Biz. elnökét, hogy ismertesse 
a bizottság elıterjesztéseit. 
 
 
5. Pénzügyi, Ellenırzı és Rendészeti Bizottság elıterjesztései 
5.1 ESZI kérelme - akadálymentesítés 
 
Viplak Tibor PERB elnök elmondja, hogy hatósági ellenırzés folyamán született az 
intézményvezetı kérelme a teljes intézmény akadálymentesítésére. Az EVSZI elkészítette az 
ajánlatot, a PERB pedig elfogadásra javasolja azt a fejlesztési tartalék terhére. Ismerteti a 
bizottság munkálatok elvégzésére, árajánlat elfogadására, forrás biztosítására irányuló 
melléklet szerinti 31/2011. (II. 16.) számú határozatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Észrevétel 
nem lévén 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   
59/2011. (II. 23.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hozzájárul ahhoz, hogy az Egyesített Szociális 
Intézményben, mind a székhelyen, mind a telephelyen az 
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akadálymentesítést elvégezzék. Enying Város Szolgáltató 
Intézménye által elkészített árajánlatot elfogadja, és a 
munkálatokhoz szükséges forrást, 488.914,- Ft-ot, a 2011. évi 
költségvetés elfogadása után a fejlesztési tartalék terhére 
biztosítja.” 
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: munkálatok tekintetében: 

Viplak Tibor EVSZI vezetı, 
egyebekben: Szabados Tamásné ESZI vezetı 

 
 
5.2 Belsı ellenırzési anyagok 
5.2.1 Szirombontogató Óvoda intézkedési terve belsı ellenırzési jelentéshez 
 
Viplak Tibor PERB elnök elmondja, hogy a belsı ellenıri jelentésre az intézményvezetı 
intézkedési tervet készített, melyet a bizottság megtárgyalt és elfogadásra javasolt. Ismerteti 
a bizottság intézkedési terv elfogadására irányuló melléklet szerinti 32/2011. (II. 16.) számú 
határozatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Észrevétel 
nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
60/2011. (II. 23.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Szirombontogató Óvoda 5580/1/2010. 
számú belsı ellenırzési jelentéshez kapcsolódó – a határozat 
mellékletét képezı – intézkedési tervet elfogadja.” 
 
Határidı: az intézkedési tervben meghatározottak szerint 
Felelıs: az intézkedési tervben meghatározottak szerint 

 
 
5.2.2 Szirombontogató Óvoda normatíva ellenırzése 
 
Viplak Tibor PERB elnök elmondja, hogy a bizottság megvitatta a jelentést. Ismerteti a 
bizottság belsı ellenırzési jelentés elfogadására irányuló melléklet szerinti 33/2011. (II. 16.) 
számú határozatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés, 
észrevétel nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
61/2011. (II. 23.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Szirombontogató Óvoda normatíva 
ellenırzésérıl készült – a határozat mellékletét képezı – belsı 
ellenırzési jelentést elfogadja. 



20/25 

 
Felkéri Tolnai Zsuzsanna intézményvezetıt, hogy 30 napon 
belül az intézkedési tervet készítse el. 
 
Határidı: 2011. március 23. 
Felelıs: Tolnai Zsuzsanna intézményvezetı 

 
 
5.3  Az önkormányzat által fizetendı vízközmő hozzájárulásról 
 
Viplak Tibor PERB elnök elmondja, hogy az önkormányzat megkapta az analitikákat, s az 
önkormányzat által fizetendı összeg 6.179 eFt. A bizottság javasolja 2011. június 30-ig 
megfizetni az érdekeltségi hozzájárulást, mely határidıt a Víziközmő Társulat határozta meg 
legutóbbi ülésén. Ismerteti, hogy a Hírmondóban megjelenı cikk részletes tájékoztatást kap 
az érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének alternatíváit illetıen. Ismerteti a bizottság 
hozzájárulás megfizetésére irányuló melléklet szerinti 43/2011. (II. 16.) számú határozatát. 
Elmondja, hogy a hozzájárulás forrása a Városkörnyéki Alaptól kapott összeg. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı javasolja, hogy a határozatba kerüljön bele, hogy a forrás a 
Székesfehérvári Városkörnyéki Pénzügyi Alaptól e célra kapott kamatmentes kölcsön. 
 
Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki a módosító javaslat elfogadásával egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
62/2011. (II. 23.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 
önkormányzat érdekeltségi hozzájárulásának megfizetésére 
irányuló határozati javaslat alábbiakkal történı kiegészítését 
elfogadja. 
 
„Az érdekeltségi hozzájárulás forrása a Székesfehérvári 
Városkörnyéki Pénzügyi Alaptól e célra kapott kamatmentes 
kölcsön.” 

 
Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki a módosított határozati javaslat elfogadásával 
egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
63/2011. (II. 23.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az érintett, a határozat mellékletében felsorolt 
önkormányzati tulajdonú ingatlanok után járó érdekeltségi 
hozzájárulást összesen 6.179 eFt összeget 2011. június 30-ig 
megfizet az Enyingi Víziközmő Társulat részére. Az 
érdekeltségi hozzájárulás forrása a Székesfehérvári 
Városkörnyéki Pénzügyi Alaptól e célra kapott kamatmentes 
kölcsön. 
 
Határidı: 2011. június 30. 
Felelıs: Dr. Pintér György polgármester 
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5.4  Barátság Nyugdíjasklub kérelme 
 
Viplak Tibor PERB elnök módosító indítványa megnézni a költségvetésben mekkora keret 
van civil szervezetek támogatására, amit az önkormányzat vagy alapítvány fel tudna osztani, 
és nem kellene testület elé hozni.  
 
Dr. Pintér György polgármester szerint meg lehet oldani akár alapítványon keresztül is. 
Javasolja az ÖNHIKI támogatástól függıen májusban visszatérni a kérelemre. Az EVSE 
támogatása beépült a költségvetésbe. Az alapítványi szervezés növelheti a támogatás 
összegét is. 
 
Viplak Tibor PERB elnök szerint maximálni kell az összeget, a civil szervezeteket támogatni 
kell, de korlátozott anyagi források állnak rendelkezésre. Javasolja kidolgozni a részleteket. 
Kérdezi, hogy az ÖNHIKI-nél alapítvány támogatása jelent-e problémát. 
 
Szörfi István jegyzı elmondja, hogy minden önkormányzat által nyújtott támogatás 
problémát jelen az ÖNHIKI-nél. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı elmondja, hogy az EVSE támogatása szerepel egyedül a 
költségvetésben, civil szervezetek támogatás 0 Ft. Ha majd lesz rá forrás, javasolja támogatni. 
Úgy gondolja, hogy nem csak bizonyos intézményeknek kell kivenni a részét a terhek 
viselésében, hanem a szervezeteknek is.  
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı szerint az egyéni vállalkozók adóbevallásának idıpontja közeleg. 
A lakosok felé sokkal szélesebb körben kellene tájékoztatást adni az önkormányzati 
intézmények, azokat támogató alapítványok adószámát illetıen, hogy minél többen 
rendelkezhessenek adójuk 1%-áról. 
 
Viplak Tibor PERB elnök kéri közzétenni a honlapon az adószámokat. Ismerteti a bizottság 
támogatás nyújtására irányuló 44/2011. (II. 16.) számú határozatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester javasolja kiegészíteni azzal, hogy amennyiben plussz saját 
bevétele lesz az önkormányzatnak elsı félévben biztosítja a támogatást. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı szerint célszerőbb lenne most levenni a napirendrıl, és második 
félévben döntést hozni az összes támogatásról. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı szerint illene most is válaszolni a kérésre. 
 
Dr. Pintér György polgármester azzal a szöveggel javasolja elfogadni, hogy második 
félévben a bevételek függvényében támogatást nyújt az önkormányzat. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı szerint ne nevesítsék a második félévet. 
 
Szörfi István jegyzı kérdezi Dr. Lelkes Ákos képviselıt fenntartja-e második félévre 
irányuló módosító javaslatát. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı visszavonja az idıpontra irányuló javaslatot. 
 
Szörfi István jegyzı összefoglalva az elhangzottakat megfogalmazza a végleges szöveget, 
miszerint a Képviselı-testület a bevételek függvényében a támogatási kérelmeket 
újratárgyalja. 
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Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki az elhangzott módosítással egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
64/2011. (II. 23.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
Barátság Nyugdíjasklub rendezvényével kapcsolatos határozati 
javaslatot illetıen az alábbi módosítást elfogadja. 
 
„A Képviselı- testület a bevételek függvényében a támogatási 
kérelmeket újratárgyalja.” 

 
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   
65/2011. (II. 23.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Barátság Nyugdíjasklub II. Jótékonysági 
Rendezvényére pénzügyi támogatást nyújtani nem tud. A 
rendezvény megvalósulását elviekben támogatja, és 
amennyiben szükséges a szervezésben segítséget nyújt. 
A Képviselı- testület a bevételek függvényében a támogatási 
kérelmeket újratárgyalja. 

 
 
5.5  Enyingi Református Egyházközség kérelme 
 
Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki az elıbb elhangzott módosítással jelen 
elıterjesztésnél is egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
66/2011. (II. 23.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az 
Enyingi Református Egyházközség iskolai programjaival 
kapcsolatos határozati javaslatot illetıen az alábbi módosítást 
elfogadja. 
 
„A Képviselı- testület a bevételek függvényében a támogatási 
kérelmeket újratárgyalja.” 

 
Dr. Lelkes Ákos képviselı kérdezi, lehetséges-e, hogy hozzon a testület egy olyan 
határozatot, melyet automatikusan alkalmazhat bármilyen támogatási kérelem esetén. 
 
Dr. Pintér György polgármester felhívja rá a figyelmet, hogy már megkezdıdött a szavazás. 
Kéri, hogy aki a fentiek szerint módosított határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
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A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
67/2011. (II. 23.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az Enyingi Református Egyházközség iskolai 
programjaihoz pénzügyi támogatást nyújtani nem tud. A 
rendezvény megvalósulását elviekben támogatja. 
A Képviselı- testület a bevételek függvényében a támogatási 
kérelmeket újratárgyalja. 

 
 
5.6  EVSZI 2010. IV. negyedévi elıirányzat módosítása 
 
Viplak Tibor PERB elnök ismerteti, hogy az elıirányzat módosítást a EVSZI könyvelıi 
készítették, és hozták a bizottság elé, mely elfogadásra javasolja azt. Ismerteti a bizottság 
elıirányzat módosítások elfogadására irányuló melléklet szerinti 46/2011. (II. 16.) számú 
határozatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, 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   
68/2011. (II. 23.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Enying Város Szolgáltató Intézménye, továbbá 
a pénzügyi és gazdasági tekintetben hozzá tartozó önállóan 
mőködı intézmények 2010. IV. negyedévi elıirányzat-
módosításait jelen határozat melléklete szerint hagyja jóvá. 
 
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, az önkormányzat 2010. évre 
vonatkozó költségvetési rendelete fenti döntésnek megfelelı 
módosítását a képviselı-testület soron következı ülésére 
terjessze elı. 
 
Határidı:  2011. március 10. 
Fellelıs:  Dr. Pintér György, polgármester 
   Szörfi István, jegyzı 

 
 
5.7  Rekultivált hulladéklerakó geodéziai költsége 
 
Viplak Tibor PERB elnök elmondja, hogy kb. 100.000,- Ft-os beruházás valósult meg Enying 
város határában, melyhez kapcsolódó geodéziai költségekre 102.500,- Ft-ot javasol biztosítani 
a bizottság. Ismerteti a bizottság erre irányuló 49/2011. (II. 16.) számú melléklet szerinti 
határozatát. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı kérdezi, hogy az elıterjesztéshez mellékelt számla csupán 
szkennelési hiba-e. 
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Viplak Tibor PERB elnök elmondja, hogy az eredeti számla megfelel a számviteli törvény 
elıírásainak. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés, 
észrevétel nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
69/2011. (II. 23.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a „Balaton és Sió” Nonprofit Kft. (8600 Siófok, 
Hock J. köz 2. II. em. 7.a.) részére a rekultivált hulladéklerakók 
geodéziai költségeként 102.500,- Ft összeget megfizet, a 
települési hulladék kezelése elıirányzat terhére. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Dr. Pintér György polgármester 

 
 
6. Egyebek 
 
Dr. Pintér György polgármester ismerteti, hogy március 23. szerdán javasol 
közmeghallgatást tartani a szennyvízberuházás illetve a 2011. évi költségvetés tárgyában. 
Javasolja 17.00 órai kezdettel megtartani a Mőv. Házban, kéri a testület erre irányuló 
döntését. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, 
hogy aki a közmeghallgatás fentiek szerinti megtartásával egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
70/2011. (II. 23.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy 2011. március 23-án, szerdán 17.00 órai 
kezdettel a Vas Gereben Mővelıdési Házban közmeghallgatást 
tart. 
A közmeghallgatás napirendi pontja: 
1.) Szennyvízberuházás 
2.) 2011. évi költségvetés  

 
Gebula Béla Ákos képviselı elmondja, hogy holnap pont kerül a közgyőlésben egy 
Enyinget érintı kérdésre, nevezetesen a Sárga iskola épületének visszaadására. A javaslatot 
minden bizottság támogatta, holnap a közgyőlés dönt. A tervezett projekt nem valósult meg, 
Enying város számára a legjobb, ha visszaállításra kerül az eredeti tulajdoni állapot. A 
fejlesztési bizottság tegnapi ülésén a megyei kormányhivatal munkaügyi központja tartott 
tájékoztatást. Remek pályázati lehetıségek vannak, melyek eredményeképp a 
munkavállalók száma növekedhetne Enyingen és környékén. A hátrányos helyzető 
kistérségekkel foglalkozó tanácsnok kiemelt figyelmet kért az enyingi térségre vonatkozóan. 
Ha bárkinek kérdése van ezzel kapcsolatban a munkaügyi központ áll a rendelkezésére. 
Ezzel kapcsolatban országos roadshow is lesz. Kérték a segítségüket, hogy a 
személyszállítással foglalkozókra gyakoroljanak nyomást a racionálisabb menetrendek 
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érdekében. Pl.: siófoki munkába járás nehézségei. Ígéretet kaptak, hogy segítenek, és 
felkeresik az érintetteket.  
Múlt év végén, idén év elején a helyi gazdakör és a földtulajdonosok közössége jelezte, hogy 
a mezııri szolgálattal kellene foglalkozni, pályázatok lesznek ezzel kapcsolatban, az ı 
hozzáállásuk pozitív, de a Képviselı-testület, és a polgármesteri hivatal segítsége kell az 
elırelépéshez. Kéri a TFB és PERB hatáskörébe utalni, hogy dolgozzák ki a lehetıségeket. 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy tárgyalt errıl a gazdákkal, és szerinte a 
város is profitálhatna belıle. 2-3 fı járır visszaszorítaná az illegális hulladéklerakókat, ezzel 
komplex rendszert tudnának kialakítani a környezetvédelem területén. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı elmondja, hogy Alpolgármester úr egyeztetett ezzel 
kapcsolatban az ülés elıtt, és más lehetıségeket is lát ebben. Nagy igény van rá. 
 
Viplak Tibor képviselı elmondja, hogy tavaly részt vett az önkormányzat a településır 
programban 100%-os bértámogatással, idén azonban erre lehetıség már nincs. 2001-ben 
megalakult a városban a mezııri szolgálat, akkor az önkormányzat kifizette a béreket, de a 
hozzájárulások nem érkeztek meg. 
 
Dr. Pintér György polgármester szerint ez változhat, mivel megszőnt a Sárvíz-csatornához 
fizetett 600,- Ft-os hozzájárulás, mely összeget be tudnák forgatni a gazdák erre a célra. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı szerint is felajánlanák a gazdák ezt a pénzt a mezııri 
szolgálathoz, de ehhez testületi döntés kell, és a polgármesteri hivatalnak ki kellene 
dolgoznia a kereteit. Korrekt és konkrét szabályrendszert kell kialakítani. 
 
Dr. Pintér György polgármester - egyéb hozzászólás nem lévén – megköszöni a részvételt. 
A nyílt ülést 17.03 órakor bezárja. 
 
Enying, 2011. március 1. 
 
 
 
 
  Dr. Pintér György    Szörfi István 
     polgármester          jegyzı 
 
 
 
 
  Dr. Lelkes Ákos    Méreg János 
         hitelesítı        hitelesítı 


