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Helye:    Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
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Jelen vannak:   Dr. Pintér György polgármester, 

Méreg János alpolgármester, 
Gebula Béla Ákos, Dr. Lelkes Ákos, 
Nyikos István, Vajda Balázs,  
Varga Gyula, Viplak Tibor képviselık 
 
Szörfi István jegyzı 
Mihályfi Gábor aljegyzı 
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı 
 
Tolnai Zsuzsanna Szirombontogató Óvoda vezetı 
Nemes Diána Mőv. Ház vezetı 
Rideg Lászlóné könyvtárvezetı 
Szabados Tamásné ESZI vezetı 
Jurkulják Ildikó EVSZI vezetı-helyettes 
 
Dr. Csizek Tibor Székesfehérvári Rendır Kapitányság vezetıje 
Angyal Gábor Enyingi Rendırırs parancsnoka 
Dobján Krisztián Enyingi Rendırıs parancsnokhelyettese 
 
Szemerei Szilvia jegyzıkönyvvezetı 

 
Nem jelezte távolmaradását: Buza Lajos képviselı 
 
 
Dr. Pintér György polgármester köszönti a megjelenteket, az ülést 15.05 órakor megnyitja, 
megállapítja, hogy a képviselık határozatképes számban megjelentek, létszámuk 8 fı. A 
jegyzıkönyv hitelesítésére javasolja Varga Gyula és Viplak Tibor képviselıket. Kéri, hogy aki 
a hitelesítık személyével egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal a jegyzıkönyv hitelesítıjeként Varga Gyula és 
Viplak Tibor képviselıket elfogadta. 
 
A jegyzıkönyv vezetésére felkéri Szemerei Szilviát. A napirenddel kapcsolatban Dr. 
Miljanovits György kérte, hogy az Eü. Biz. elıterjesztéseit második napirendi pontként 
tárgyalják, mert 16.00 órától ügyelnie kell. Kéri, hogy a Képviselı-testület ezzel a 
változtatással fogadja el a kiküldött napirendet. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal a napirendet elfogadta. 
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N a p i r e n d: 
Nyílt ülés  15.00 órától 
 

1. Beszámoló a Rendırség 2010. évi munkájáról 
 

 Elıadó: Angyal Gábor 
 rendırırsparancsnok 

 
 

2. Egészségügyi és Szociális Bizottság elıterjesztései 
2.1 Beszámoló az egészségügyi alapellátás 2010. évi tevékenységérıl 
2.2 Központi orvosi ügyelet aktuális kérdései 

(Az Eü.Biz. 2011. március 28-i ülésén tárgyalja.) 
 

 Elıadó: Dr. Lelkes Ákos 
         Eü. Biz. elnöke 
 

 
3. Polgármester, Alpolgármester elıterjesztései 

3.1 Intézményi racionalizálás 
(A PERB 2011. március 28-i ülésén tárgyalja.) 

3.2 Enying Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetésérıl szóló rendelet 
módosítása 

(A PERB 2011. március 28-i ülésén tárgyalja.) 
3.3 Bírósági ülnök jelölés 

 
 Elıadó: Dr. Pintér György, Méreg János 
 polgármester           alpolgármester 

 
 

4. Jegyzı, Aljegyzı elıterjesztései 
4.1 Szoctv. szerinti kötelezı felülvizsgálat 
4.1.1 A személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális ellátások 

intézményi térítési díjairól szóló rendelet megalkotása 
(Az Eü. Biz. támogató döntése a bizottság elıterjesztései között 
olvasható.) 

4.1.2 Az egyes szociális ellátásokról szóló 14/2000. (IV. 19.) önk. 
rendelet módosítása 
(Az Eü. Biz. támogató döntése a bizottság elıterjesztései között 
olvasható.) 

4.2 Ügyfélszolgálati iroda kialakítása 
4.2.1 A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása 
4.2.2 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjének módosítása 
 

  Elıadó: Mihályfi Gábor 
         aljegyzı 
 
 

5. Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elıterjesztése 
Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár éves beszámolója 

 
 Elıadó: Vajda Balázs 
         OKS elnöke 
 
 

6. Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elıterjesztései 
6.1 Eichinger József vételi ajánlata a 2513 és 2514 hrsz-ú önkormányzati 

ingatlanokra 
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6.2 Mikó Liane Edith-tel kötött szolgalmi jog alapítására vonatkozó 
megállapodás 

6.3 Benett és Iza Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme –játszótér 
létesítése 

6.4 Földmérési árajánlatok 
6.5 Botos Sándor kérelme a 0194/6, 0196/2 és 0199 hrsz-ú ingatlanok 

kiméretése ügyében 
6.6 A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére térítésmentes 

helyiséghasználat biztosítása 
6.7 Szabadság tér 10. szám alatti ingatlan hasznosításának kérdése 
 

  Elıadó: Nyikos István 
        TFB elnöke 
 
Dr. Pintér György polgármester felkéri Angyal Gábor ırsparancsnokot, tartsa meg 
beszámolóját. 
 
 
1. Beszámoló a Rendırség 2010. évi munkájáról 
 
Angyal Gábor rendırırsparancsnok üdvözli a Képviselı-testület tagjait. Az Enyingi 
Rendırırs folyamatosan személyzeti problémákkal küzd, a városi és a megyei kapitányság 
is mindent megtett a helyzet javítása érdekében, ennek köszönhetı, hogy csak 25%-os a 
létszámhiány. A hiány azt eredményezi, hogy kevesebb a közterületi jelenlét. 2008. január 1-
tıl vette át az ırsöt, ahhoz képest most jóval több a létszám. Részletesen ismerteti a 
közterületi intézkedések melléklet szerinti fıbb mutatóit. Növekedett az elıállítások száma, 
ezen belül pedig azon személyek száma, akiket bőncselekmény gyanúja miatt állítottak elı. 
Nıtt a büntetı feljelentések száma, valamint azon eseteké, amikor rendır fedezte fel a 
bőncselekményt. A szabálysértési feljelentések száma a duplájára emelkedett. Ahhoz képest, 
hogy kis létszámú ırsrıl van szó, jelentıs a feldolgozott bőnügyi megkeresések száma. 
Jelentıs lépést tettek a rossz állapotú autók ügyében, tavaly 80 forgalmi engedélyt vettek el. 
Láthatóak a rendırök a közterületen, a bőnügyi mutatók alakulása is ezt támasztja alá. 
Személy elleni bőncselekmények száma is csökkent 2010-ben 11 személy elleni 
bőncselekménybıl 8 zaklatás. A zaklatásról elmondja, hogy egy szakítás után, ha az egyik fél 
négyszer felhívja a másikat, az már zaklatásnak számít. A súlyos testi sértések száma 6-ról 3-
ra csökkent. Jelentısen csökkent a közrend elleni bőncselekmények száma, valamint a 
garázdaság is. Sok olyan bőncselekmény is történt, ami a rendır közterületi jelenlétével nem 
megoldható. A vagyon elleni bőncselekmények, a lopás, betöréses lopások száma is csökkent 
104-rıl 75-re illetve 29-rıl 10-re. A rongálások száma 10-rıl 5-re csökkent. A nyomozások 
eredményessége 46,5%, ami szerinte nagyon jó arány. Tény, hogy van mit tenni a városban, 
de az, hogy a médiában csak negatív hírek vannak, az a média hibája is. 156 db 
bőncselekmény történt, de az ırs illetékességi területe egy kisebb rendırkapitányság 
illetékességi területének felel meg. Míg azonban itt a regisztrált bőncselekmények száma 343, 
addig egy hasonló mérető illetékességi területtel bíró kapitányságon 800-1.000 ez a szám. 
További célkitőzésük a bőncselekmények számának csökkentése mellett a 25%-os 
létszámhiány csökkentése. Enyingrıl két fiatal jelenleg végzi az iskolát, és a rendır 
szakközépiskolából is kapnak majd végzısöket. A közlekedéssel kapcsolatban felkérést 
kaptak, hogy traffipax kell a városba. Ez sokaknak nem tetszik, de büszke arra, hogy az 
átmenı forgalom ellenére belterületen halálos baleset nem volt. Ez a szerencsének és a 
rendıri jelenlétnek köszönhetı. Ezúton is megköszöni a polgárırség és a korábbi 
településırök segítségét. Ha kérdés merül fel szívesen válaszol rá, illetve ha nem tud, 
kapitány úr ad választ. 
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Gebula Béla Ákos képviselı a kapitány úrtól kérdezi, hogy a folyamatos létszámhiányra is 
tekintettel, a gimnáziumon belül rendészeti képzés indításában számíthatna-e az 
önkormányzat a rendırség segítségére. 
 
Dr. Csizek Tibor r. alezredes szerint természetesen számíthatnak a segítségre, fontosnak 
tartja, hogy helybéli lakosok végezzenek rendıri iskolát. A határırség a határ menti 
megyéket megerısítette, de Fejér megyében az integráció nagy hiányt okozott. Fejér megye 
június 1-gyel 80 fı végzett szakközépiskolást kap. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı parancsnok urat kéri, hogy a lakosság felé prezentálja a parkolási 
tilalom szigorítását a rendelıintézetnél, a volt mentıállomásnál behajtani tilos tábla került 
elhelyezésre kivéve rendelıintézeti dolgozók és orvosok. Kéri a rendırség segítségét egy 
hivatalos kártya elkészítéséhez, mely segítségével rögtön azonosítani tudják, hogy a gépkocsi 
jogosult-e a parkolásra vagy sem. 
 
Angyal Gábor r. százados elmondja, hogy megsokasodtak a bejelentések a parkolási 
gondokkal kapcsolatban. Az önkormányzat újrafesttette a rokkantparkolók útburkolati jeleit. 
A kollégái naponta ellenırzik a megállni tilos tábláknál a fı utat, a rokkant parkolókat, és a 
rendelı elıtti területet. Mentıvel szemben természetesen nem intézkednek. Tarthatatlannak 
véli a Vas G. u. és Semmelweis u. keresztezıdésében a közlekedést, ott akár halálos baleset is 
történhet. Ott is következetesen be fogják tartatni a szabályokat. Fontosnak tartja 
kihangsúlyozni és tudatosítani, hogy az érintett helyeken azért tilos megállni, mert az 
balesetveszélyes. Az önkormányzat felelıssége is, és törekvés is van rá, hogy új parkolók 
létesüljenek.  A jövıben következetesen be fogják tartatni a megállni tilos tekintetében is a 
vonatkozó szabályokat, helyszíni bírságot alkalmaznak és feljelentést tesznek. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı köszöni a választ. Szerinte a megállni tilos tábla alatta a mentıvel 
nem akadályozza azt, ha olyan beteget hoznak, aki mozgásában korlátozott, hogy ott 
megálljanak, amíg a beteg kiszáll, majd amíg a beteg felmegy a rendelıbe, az autóval 
elállnak onnan, és amikor a beteg végzett, a beszállás idejére szintén odaálljanak.  
 
Angyal Gábor r. százados elmondja, hogy ilyen esetben eddig is csak intézkedtek, de 
büntetést nem szabtak ki. 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy több panasz érkezett illegális 
hulladéklerakás illetve hulladékszétbontás tekintetében, kéri ebben is a rendırség segítségét, 
valamint abban, hogy a fémhulladék-feldolgozás kerüljön ki külterületre, ellenırizzék már 
magát a szállítást is. 
 
Angyal Gábor r.százados elmondja, hogy folyamatosan intézkednek, együttmőködnek a 
polgármesteri hivatallal, Aljegyzı úrral is beszélt errıl. Az ilyen eseteket jelentik a 
környezetvédelmi hatóság felé, és ilyen ügyben már NAV intézkedés is történt. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı felhívja rá a figyelmet, hogy a külterületeken jelentıs a falopás, 
az illegális hulladéklerakás. A minap egy lebontott tömésházat borítottak egy szántóföld 
közepére. Véleménye szerint terepjáróra lenne szüksége az ırsnek. Tervezi a testület a 
mezııri szolgálat indítását, de emellett a fokozott rendıri jelenlétre is szükség lenne. 
 
Dr. Csizek Tibor r. alezredes elmondja, hogy csupán Székesfehérvár rendelkezik 1 db Lada 
Niva gépkocsival, de a jövıbeni beszerzésekbıl talán kapnak terepjáró gépkocsit is. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı szerint érdemes ez ügyben a polgárırséggel felvenni a 
kapcsolatot, mert a tagok között van olyan, aki rendelkezik ilyen gépjármővel. 
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Angyal Gábor r. százados elmondja, hogy 4 hétig egy kolléga volt kijelölve erre a feladatra, 
tehát voltak kint közterületen. Fontosnak tartja megjegyezni az állampolgári jogokat is, így 
jelentsék a rendırségen, ha ilyet észlelnek. Tudni kell azt is, hogy az állampolgároknak, ha 
bőncselekményt észlelnek, visszatartási joguk van, tehát joga van az észlelınek feltartani a 
tettest, vagy utánamenni és lekövetni autóval. Valószínőleg meg fogják fenyegetni, de ilyen 
esetben még nem volt tettlegesség. Az ilyen esetekben a legszigorúbban fel fognak lépni. 
Fontosnak tartja szigorítani a helyi rendeleteket, minısített eseteket kell beletenni, ha a 
jogszabály engedi, és szankcionálni. Pl.: gumiégetés, kábelégetés. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı szerint Angyal Gábor ırsparancsnok a Rendészeti Bizottsága 
tagjaként részt tud venni az ilyen jellegő rendeletalkotásban. 
 
Dr. Pintér György polgármester kéri a Kapitány urat, hogy ha a létszámbıvítés megvalósul, 
kérjen lehetıség szerint Enyingre minél több személyt. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, 
észrevétele a beszámolóval kapcsolatban. Kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a 
beszámoló elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
78/2011. (III. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Székesfehérvári Rendır Kapitányság Enyingi 
Rendırırse 2010. évi tevékenységérıl szóló beszámolót 
elfogadja. 

 
 
15.40 órakor Dr. Csizek Tibor r. alezredes, Angyal Gábor r. százados és Dobján Krisztián r. fıhadnagy 
elhagyja a tanácstermet. 
 
Dr. Pintér György polgármester elköszön a rendırség képviselıitıl és átadja a szót Dr. 
Lelkes Ákosnak, az Eü. Biz. elnökének. 
 
 
 
2. Egészségügyi és Szociális Bizottság elıterjesztései 
2.1 Beszámoló az egészségügyi alapellátás 2010. évi tevékenységérıl 
 
Dr. Lelkes Ákos Eü. Biz elnök elmondja, hogy a bizottság márciusban kettı ülést tartott, egy 
rendeset és egy rendkívülit. Az alapellátásról szóló beszámolót Dr. Miljanovits György 
készítette el magas színvonalon számszaki adatokkal alátámasztva. Véleménye szerint 
nagyon tanulságos. A korábbi évekhez képest elırelépést nem észlelt. Irdatlan nagy a 
betegforgalom, nagy az orvosok leterheltsége. Az Eü. Biz. nevében köszöni az orvosok 
munkáját. Kéri Dr. Miljanovits Györgyöt, hogy mondjon 1-2 lényeges mondatot. 
 
Dr. Miljanovits György Eü. Biz. tag tisztelettel üdvözli a jelenlévıket. Elmondja, hogy a 
2010. év munkáját elemzi a beszámoló. A betegforgalom növekedett, 2004-hez képest 10%-
kal. 2010-ben 34.383 beteg volt az alapellátásban, ami az országos adatokkal és a praxisok 
számával korelál. … 
 
15.43 órakor megérkezik Buza Lajos képviselı az ülésre. A testület létszáma 9 fı. 
 
… Azt hallani, hogy a betegek kilátásai javultak. A férfiak átlagéletkora 62 évrıl 65 évre 
emelkedett, a nıké maradt 79. A betegforgalmi adatokat a betegségekkel összevetve sincs 
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javulás. A fı probléma a szív- és érrendszeri betegségek, változatlanul vezetı helyen vannak. 
Enyingen 1.856 nyilvántartott beteg van magas vérnyomással, 70%-uk agyérbeteggé válhat, 
melynek rehabilitációja sokkal nehezebb. A magas vérnyomás miatt 40-50%-uk infarktust 
kaphat. A kezelt magas vérnyomás betegek 30%-a éri el a célértéket, 556 páciens 
vérnyomásával lehetünk elégedettek. Ez világviszonylatban is így van. Az egészségügy ma 
Magyarországon nem prioritás kategória. A magánkiadásoknak az összes egészségügyi 
kiadásokhoz mért aránya 6-38%, Magyarországon 23%, ami elég nagy teher. Hatalmas terhet 
ró az egészségügyi ellátó rendszerre. Az ügyeleti beszámoló a következı bizottsági ülés 
témája. Az alapellátás nem végzi el kapuıri funkcióját. A mi adataink alapján 34.383 betegbıl 
93,5%-ot helyben gyógyítanak meg, 4,5%-ot szakrendelésre küldenek. Kórházba 0,98%-ot 
utalnak. Az enyingi diagnosztikai lehetıségeket 6,2%-ban vették igénybe. Az orvosok 
igyekeznek helyben gyógyítani. A betegségek egy része banalitás kategória. Fontosnak tartja 
a jó együttmőködést a szakorvosokkal. Az enyingi szakrendelı nagyon fontos a térségnek, 
nem tudja sikerül-e új épületbe költözni majd. 
 
Dr. Lelkes Ákos Eü. Biz. elnök ismerteti a bizottság beszámoló elfogadására irányuló 
melléklet szerinti határozati javaslatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Javasolja 
kiegészíteni azzal, hogy köszönik az egészségügyi dolgozók munkáját. A megfelelı 
elhelyezés biztosított, reméli, tud az önkormányzat pályázni új rendelıre. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı szerint egy határozati javaslat nem köszönılevél kategória. 
Szerinte itt az ülésen megtehetı a köszönetnyilvánítás jegyzıkönyvben rögzítve vagy külön 
levélben. 
 
Dr. Lelkes Ákos Eü. Biz. elnök szerint Polgármester úr javaslata az egészségügyben 
dolgozók számára megtisztelı. Kéri módosító javaslatban vagy külön határozatban 
szerepeltetni. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı egyetért a gesztussal, de szerinte nem határozati javaslatban 
kellene kinyilvánítani. 
 
Dr. Pintér György polgármester visszavonja módosító javaslatát, és megköszöni az 
egészségügyben dolgozók munkáját. Szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. 
Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
79/2011. (III. 30.) számú határozata: 
Enying Város Képviselı-testülete úgy határozott, hogy 
elfogadja az egészségügyi alapellátás 2010. évi tevékenységérıl 
készült beszámolót. 

 
 
2.2 Központi orvosi ügyelet aktuális kérdései 
 
Dr. Lelkes Ákos Eü. Biz. elnök ismerteti, hogy a napirendet a bizottság rendkívüli ülésen 
tárgyalta. Tájékoztatásként elmondja, hogy a kistérségi központi ügyelettel kapcsolatban 
változások várhatóak, melyeket nem Enying városa szorgalmaz. Enying kiáll a 2 orvos-
asszisztencia-sofır felállásban mőködı eddigi kistérségi orvosi ügyelet mellett. Szerinte jó a 
színvonal, és ez szolgálja legjobban a lakosság érdekét. Néhány település gondolkodik a 
kilépésen. Ha még egy település kilép, annak a teljes költsége is Enyingre hárulna, ezt nem 
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tudja Enying felvállalni. Eredetileg két részbıl állt a határozati javaslat, mely azt is 
tartalmazta, hogy ha ez bekövetkezik, Enying önállóan kívánja ellátni az ügyeleti ellátást. 
Közben kistérségi ülésen is napirendre került a téma. További tárgyalásra kerülhet sor, ezért 
kiegészült a határozati javaslat egy harmadik résszel, mely üzenet a polgármestereknek, 
hogy amennyiben képviselı-testületi támogatással javaslatuk van, arról tájékoztassák Enying 
Város Képviselı-testületét. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, javaslata. 
 
Dr. Miljanovits György Eü. Biz. tag szerint helytálló, ami elhangzott. Jelen helyzetben ennél 
jobb javaslatot nem lehetett volna hozni. Szerinte a szakmai szempontokat és a fiskális 
szempontokat nehéz összeegyeztetni. A 9 településbıl jelenleg 5 vesz részt csak, ami a 
fajlagos költségeiket növeli. Az idı bebizonyította, hogy a kistelepülésekre több a hívás. 
Enyingen minden négy betegbıl három bejön az ügyeletre, a negyedik hívja ki az ügyeletes 
orvost. A vidéki települések esetében minden második beteg hívja ki az orvost. A betegek 
27%-át látják el házhoz hívással, 71%-át pedig helyben az ügyeleten. Ez utóbbi hogyan 
történik majd, ha az orvos kint van valamelyik településen? 1-2-3 órát is távol lehet az orvos. 
Volt olyan vasárnap, hogy 18 hívás volt, de a hétköznapi ügyelet során is átlag 4 hívás van. 
Szerinte a város csak egy szempontot mérlegelhet, a betegek biztonságát. Már elkészítette és 
leadta az ügyeleti beszámolót a jövı havi ülésre. Nincs elég pénz a mőködtetésre, ami 1/3 
részt a MEP-en keresztül folyósított állami támogatásból, 1/3 részt a kistelepülések 
hozzájárulásából, 1/3 részt pedig Enying hozzájárulásából tevıdik össze. Enying majdnem a 
felét fizeti a kiadásoknak, ezért szerinte elvárható, hogy a mindenkori elvárásoknak 
megfelelı legyen. Eddig megfelelt az elvárásoknak. A hívások 71%-a ügyeleti szempontból 
indokolatlan. Ténylegesen 28.000,- Ft-ba kerül egy beteg ellátása. Ha az ügyelet egy beteget 
sem lát el, a fenntartása 46 millió Ft. Ha több beteget lát el, akkor is ennyi. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı szerint a környékbeli kistelepüléseknek is anyagi gondjaik 
vannak. Szerinte el fognak menni máshova, ahol olcsóbb, és továbbra is ide jönnek a betegek. 
Örül, hogy szakmai érvek a döntıek, az anyagi érvek ellenében. Reméli, hogy az oktatásnál 
is így lesz majd. 
 
Dr. Pintér György polgármester szerint az anyagiakat sajnos nem tudják háttérbe szorítani. 
16 millió Ft-ot Enying fizet. Kompromisszumként felmerült, hogy hétfıtıl péntekig egy 
orvos legyen, hétvégén pedig kettı. Felmerült az is, hogy többen kilépnének, ezért meg 
kellene nyilatkoztatni ıket, hogy ilyen feltételekkel maradnának-e. Ez 4-4,5 millió Ft-os 
megtakarítást eredményezne. Ha nincs ügyelet, Enying elveszíti központi szerepét.  
 
Dr. Lelkes Ákos Eü. Biz. elnöke szerint sok információ hangzott el. Ami a lényeges, hogy 
van-e ügyeleti ellátás vagy sem. Jelenleg ugyanúgy folyik, ahogy eddig. Elképzelhetı 
azonban, hogy módosításra kényszerülnek, melynek oka nem Enying. A város már nem tud 
többet áldozni rá. Enying az orvosai segítségével önállóan is biztonságos ügyeleti rendszert 
tud kialakítani. 
 
Buza Lajos képviselı örül, hogy olyasmit akarnak fenntartani, amihez nincs ereje a 
városnak. Szerinte tudomásul kell venni, hogy nincs pénz. Szerinte konzekvensen, 
egyformán kellene gondolkodnia a testületnek, és vagy mindent egységesen támogatni, vagy 
mindenhol egységesen megszorításokat eszközölni. Szerinte sehol máshol sem több az 
elhalálozás, ahogy egy orvos van ügyeletben. Nem látja értelmét a két orvossal üzemeltetni, 
és a mátyásdombiak ide járnak, mert az orvosnak kötelessége ellátni ıket is. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı úgy gondolja, hogy a kivonult településeknél kellene elérni, 
hogy visszatérjenek, ha a polgármesternek van ráhatása, hátha jobb feltételeket tudnának 
biztosítani az érintett települések számára. 
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Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy Kisláng Polgárdihoz tartozik, ahhoz 
közelebb is fekszik. Lepsény, Mátyásdomb jelenleg 700,- Ft-ot fizetnek, itt 2.300,- Ft-ot.2005. 
óta, azaz 6 éve így mőködik. A lakosok megszoktak egy biztonságos állapotot. Azért merült 
fel a kompromisszum, korábban Enying Képviselı-testülete nem akart ebbıl engedni. A 
lakosok hozzá is szoktak, hogy nem hétköznap mennek az orvoshoz, hanem szombaton 
vagy vasárnap, így nem esnek ki a munkából. Fiskális szempontból viszont az egy orvossal 8 
millió Ft-ot spórolhatna a város. 
 
Dr. Lelkes Ákos Eü. Biz. elnök szerint az oktatás és az egészségügy nem összemérhetı, 
azonban mindkettı nagyon fontos. Ha ez az ügyeleti rendszer megszőnik, és másik lesz, az 
egészségügyi ellátás lehetısége szőkül be. A mortalitási index meg fog változni. Az 
orvosokkal kapcsolatban létszámilag igen nagy problémák vannak az országban. Ha a 
központi ügyelet meg fog szőnni, már most fel tudja sorolni, a környezı településekrıl hol 
fogják elhagyni a körzetet az orvosok, ez pedig itt fog lecsapódni. Azokon a településeken, 
ahol felrúgták az ügyeleti rendszert, nemhogy az ügyeleti de a napi betegellátásuk sem lesz 
megoldva. Amíg az anyagi lehetıségeink megengedik, a lakosság érdekében a lehetı legjobb 
színvonalat kell produkálni az egészségügyben. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı szerint az elızı Képviselı-testület tartja fenn ezt az állapotot, ı 
most is támogatni fogja. Szerinte könnyen mondják a környezı településeken, hogy egy 
orvos legyen, hiszen az ı ellátottságuk ezzel nem fog változni, Enyingé azonban a 
gyakorlatban megszőnik. Meg kellene vizsgálni, hogy a 700,- és a 2.300,- Ft között mi a 
különbség. Szerinte a 16 millió Ft-ból nem tudnak 8-at csinálni, mert az asszisztenciát, az 
autót fenn kell tartani. A legjobb esetben is csak 12 millió Ft-ra lehetne kihozni szerinte. 
 
Dr. Pintér György polgármester szerint, hogy péntek 16.00 órától hétfı 8.00 óráig két orvos 
van, jelentısen megemeli a költségeket. Ha Lepsény és Mátyásdomb visszajönne, kb. 8-900,- 
Ft lenne. Nálunk 700,- Ft az óradíj, ami véleménye szerint korrekt. Az orvosok most 
tárgyalnak az óradíjemelésrıl. 
 
Dr. Miljanovits György bizottsági tag elmondja, hogy nettó értéken az asszisztencia 700,- Ft-
ot kap óránként, az orvosok pedig 900,- Ft-ot. Valóban igaz, hogy Mátyásdombról ide jönnek 
a betegek, velük szemben nem tudnak érvényesíteni semmit, mert törvény szerint el kell 
látniuk ıket. A kollégákkal egyeztetett, az egy orvosos ügyeletet is el fogják látni. Egyre 
kevesebb lesz a jelentkezı az alapellátásba, országos szinten 10%-os a hiány. Enyingen 
szerencsére 100%-ban megoldott az alapellátás. Ha egy orvos lesz, tudni kell, hogy a 
betegforgalom nagyobb részét Enying adja. Szabadhídvégen 370 beteget lát el az ügyelet 
évente, az orvos oda megy a legtöbbet. A kistelepüléseket ez nem fogja érinteni úgy, ahogy 
Enyinget. A város felvállalja-e, hogy több óráig nem lesz helyben orvos. İ mióta ide jött, itt 
mindig volt helyben orvos. 2005. elıtt Enying látta el Lepsény, Mezıszentgyörgyöt és 
Mátyásdombot úgy, hogy az ügyeleti ellátást teljes egészében a város finanszírozta, a 
kistelepülések be sem szálltak a költségekbe. Ha 80,- Ft/fı/hó az ellátás, egy 20.000 fıs város 
megengedheti, hogy egyedül fenntartsa, mert magas a fejpénz. Itt 13.000 fıre 15-16 millió Ft 
éves szinten, ami nem elegendı arra, hogy mőködtessük. Az igazán nagy teher szakmai 
szempontból, hogy ki kell menni helyszínre. Azt kell majd megnézni, hogy a beteg 
állapotának a súlyosbodása, vagy halála összefüggésbe hozható-e az ügyelet szervezetével. 
 
Dr. Pintér György polgármester javasolja, hogy most ne menjenek bele jobban a részletekbe. 
A kistérség felé prezentálja a kompromisszumos javaslatot, illetve, hogy további javaslatokat 
várnak. 
 
Dr. Lelkes Ákos Eü. Biz. elnök ismerteti a bizottság melléklet szerinti határozati javaslatát. 
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Gebula Béla Ákos képviselı szerint a határozati javaslat elsı kettı részére nincs is szükség. 
Módosító javaslata, hogy ezeket hagyják ki belıle. 
 
Dr. Pintér György polgármester szavazásra bocsátja Gebula Béla Ákos módosító javaslatát. 
Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 3 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
80/2011. (III. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
kistérségi orvosi ügyelet változatlan formában történı 
mőködtetésére, valamint bármely település kilépése esetén az 
önálló mőködtetésre irányuló határozati javaslat részek 
törlésére irányuló módosító javaslatot nem fogadta el. 

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

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
81/2011. (III. 30.) számú határozata: 
Enying Város Képviselı-testülete úgy határozott, hogy 
- a kistérségi orvosi ügyelet változatlan formában történı – 2 

orvos, 1 fı asszisztens, 1 fı gépkocsivezetı – mőködését 
támogatja, 

- ha bármely, a kistérségi orvosi ügyeletben jelenleg részt 
vevı település kilép e közös feladatellátásból, akkor Enying 
város az orvosi ügyeleti ellátását önállóan oldja meg, 

- amennyiben a központi orvosi ügyeletben résztvevı 
települések bármelyike képviselı-testületi határozattal a 
mőködtetés más formájára tesz javaslatot, a Képviselı-
testület az orvosi ügyelet mőködtetését újratárgyalja. 

 
 
Az ülés rövid szünet után 16.32 órakor változatlan testületi létszámmal folytatódik. 
 
Dr. Pintér György polgármester kéri 3.4 napirendi pontként a polgármesteri elıterjesztések 
közé felvenni a Pro Team Kft. bérleti igényét. Szavazásra bocsátja a napirendet módosító 
javaslatát. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal 3.4 napirendi pontként a Pro Team Kft. bérleti 
igényét napirendre tőzte. 
 
 
 
3. Polgármester elıterjesztései 
3.1 Intézményi racionalizálás 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy az önkormányzat anyagi helyzete 
indokolja, hogy racionalizálási lépéseket tegyenek. Egy része tartalmazza a korábbi 
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döntéseket más formában. A Képviselı-testület megkapta a határozati javaslatokat, 
megtárgyalták azokat. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, véleménye, észrevétele. 
 
Nyikos István képviselı jelzi, hogy a Mőv. Háznál lenne módosító javaslata. 
 
Dr. Pintér György polgármester ismerteti az iskola kettéválasztására, a gimnázium 
átadására irányuló melléklet szerinti 1. számú javaslatát. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, 
észrevétele. 
 
Buza Lajos képviselı kérdezi, hogy történt-e elızetes egyeztetés a megyei önkormányzattal. 
 
Dr. Pintér György polgármester úgy tudja, hogy Gebula Béla Ákos képviselı beszélt errıl az 
elnök úrral. Március elején kért idıpontot, de csak április elejére kapott.  
 
Buza Lajos képviselı szerint nem Gebula Béla Ákos képviselı feladata, hogy tájékoztassa a 
megyét. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı elmondja, hogy csupán egy informális beszélgetésen vett részt, 
mielıtt határozatot hozott a testület. Nem az ı tiszte, hogy tájékoztatást adjon. A megye az 
újságcikkbıl tud az intézményátadásról. Amikor beszélt errıl az elnök úrral, még határozati 
javaslat sem volt. Nem tudja, miért hangzik most így el az ı szerepe. 
 
Dr. Pintér György polgármester szerint az átvétel nem akarás kérdése, ha a Képviselı-
testület úgy dönt, hogy átadja, a megyének jogszabályi kötelessége átvenni. Szándékuk a 
költségvetés stabilizálása. Ha meg tudják oldani a mőködtetést, nem adják át. Az újságcikk 
9-én jelent meg, március eleje óta keresi az elnököt, de nem kapott idıpontot. A jogszabály 
lehetıséget biztosít az átadásra, vagy él vele az önkormányzat vagy nem. Az ÖNHIKI-n a 
nem kötelezı feladatok miatt kevesebb pénzt kap az önkormányzat. Reméli, hogy 2012-ben 
kedvezıbb lesz a finanszírozás. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı szerint a megyét nem érhette nagy meglepetés, mert a megyében 
az egyetlen település Enying, amelyik ekkora ráfizetéssel mőködtet oktatási intézményt. 
 
Dr. Pintér György polgármester szerint a megye pályázhat plusz finanszírozásra, mert 
számára kötelezı feladat, az önkormányzat számára viszont nem kötelezı. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı szerint a tájékoztatás hiánya miatt szerencsétlen lett a helyzet. 
A megye az eljárás módra dühöz, ahogy interpretáltuk a döntést, nem magára a döntésre. Ez 
nem jó belépı, ha a megyéhez kell majd esetleg segítségért fordulni. 
 
Dr. Pintér György polgármester nem érti a problémát. Ez jogszabályi kötelezettség, az 
önkormányzat csak április 3-ig tudja meghozni ezt a döntést. Március eleje óta próbál 
idıpontot kérni a megyétıl, de csak április 5-én fogadják személyesen. 
 
Viplak Tibor képviselı reméli, hogy ezzel a döntéssel nem azt a döntést hozzák meg, hogy 
az intézmény meg fog szőnni, hanem hosszú ideig még Enyingen középfokú oktatás lesz. 
Nem csak a fenntartásról van szó, a környékrıl jönnek gyerekek, itt vásárolnak, a város 
számára ez iparőzési adóbevételt is hoz. Ez azonban a költségvetésben tételesen nem látszik. 
 
Dr. Pintér György polgármester szerint a probléma, hogy az terjedt el, hogy megszüntetik az 
intézményt. Nem így van, a fenntartói jogokat adja át az önkormányzat. Ha kell, lehet, hogy 
az önkormányzat is hozzá tud járulni a fenntartáshoz, de nem mindegy, hogy 25 millió Ft-ot 
vagy 10 millió Ft-ot kell hozzáadni. A megye pályázhat rá az ÖNHIKI-ben. 
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Gebula Béla Ákos képviselı elmondja, hogy Hoffman Rózsa oktatásügyi államtitkár 
asszony fejezte ki aggodalmát, és kérte, hogy jelenleg ne foglalkozzanak struktúraváltással, 
mert biztos, hogy meg fog változni a finanszírozás, az önkormányzatok számára kedvezıen. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı egyetért Viplak Tibor képviselı kívánalmával, hogy a gimnázium 
beláthatatlan ideig mőködjön ilyen színvonalon. A pénzügyi helyzet miatt döntöttek az 
átadásról, onnantól kezdve a megye feladata a mőködtetés. Kéri, hogy akinek erre lehetısége 
van, fejtsen ki lobbi tevékenységet ennek érdekében. 
 
Buza Lajos képviselı szerint nem a megyével kellene foglalkozni, hanem az 
önkormányzattal. Tudomásul kell venni, hogy minden olyan intézményt, amit elızetes 
egyeztetés nélkül átad az önkormányzat, megszüntet a megye. Azt érik el, hogy a 
gimnáziumot bezárja. Gondolják végig, mi küzdelem volt a gimnázium újraindítása. Így az 
önkormányzat is bezárhatná. Az átadással megszőnik, ahelyett, hogy azt mérlegelnénk, 
hogyan lehetne gazdaságosabban mőködtetni. A szétválasztás, és utána a diákok utaztatása 
mibe kerül? Legalább három buszt kell indítani, mibe kerül ez az államnak?! A Volán 
támogatása is az adófizetık pénzébıl megy. Ilyen számításokat azonban nem végeztek. 
Szerinte szomorú irányba indul Enying fejlıdése. 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy 2010-ben, az önkormányzat átvételekor 230 
millió Ft a hiány, amit valahogy kezelni kell. Idén 21 millió Ft-ot, tavaly 30 millió Ft-ot kellett 
adni a gimnázium mőködtetéséhez. A képviselı úr által említett utaztatásra nincs ráhatása 
az önkormányzatnak. Ugyanakkor a csatorna-beruházás miatt a csıd közelébe sem szabad 
kerülnie az önkormányzatnak, mert a banki hitelígérvényt visszavonják, mely a támogatási 
szerzıdés bontásához vezet. A 230 millió Ft-ot nem lehet tovább növelni, csökkenteni kell. 
Ezek a körülmények sok mindent meghatároznak. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı szerint mellébeszélnek, laptopokat vásárolnak, a polgármester 
költségtérítését emelik, karcsúsítanak, bezárnak. Véleménye szerint párhuzamokat kellene 
vonni, és arányosítani a dolgokat. Szerinte minden egy irányból kellene megközelíteni úgy 
az egészségügyet, mind az oktatást. Szerinte egyes emberek egyéni ambícióiról van szó, 
amihez nem tudja a nevét adni. 
 
16.53 órakor Gebula Béla Ákos képviselı elhagyja a tanácstermet. A testület létszáma 8 fı. 
 
 
Méreg János alpolgármester szerint az enyingi lakosság nem azért választotta meg ezt a 
Képviselı-testületet és ezt a polgármestert, hogy az államtitkár, vagy a megye helyett, a 
Volán, vagy a MÁV, vagy az állam helyett gondolkodjon, hanem, hogy az addigi 
gazdaságpolitikának legyen vége. Az juttatta a várost ide, hogy 230 millió Ft a hiány. Azon 
kell gondolkodni, hogy a nem kötelezı feladatokra kiszórt pénzt, hogyan tudják megfogni. 
Polgármester úr elmondta, aki megérti, megérti, aki nem, annak hiába mondják. 
 
Buza Lajos képviselı szerint súlyos csúsztatások vannak. Az elızı Képviselı-testület az 
akkori polgármester és a pénzügyi vezetı aláírásával adott ki egy anyagot, mely szerint az 
önkormányzat adósságállománya 170 millió Ft. Tagja volt az elızı testületnek és sajnálja, 
hogy ez a 170 millió Ft már 230 millió Ft-nál tart. Kérdezi az új képviselıket, hogy a 
választásoktól december 31-ig hogyan alakult ki ez a 60 millió Ft-os eltérés. Ha erre tudnak 
választ adni, jó, ha nem, akkor köszöni a részvételi lehetıséget. 
 
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı szerint egyszerő a válasz, év végén 75 millió Ft-os 
forgóeszközhitelt vett fel az önkormányzat, hogy a decembert és a januárt túlélje. 
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Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı elmondja, hogy a polgármester a jogszabályi 
kötelezettség alapján készítette el a vagyonátadást, ami a jegyzıkönyv idıpontja szerinti 
vagyoni helyzetet mutatta. Az azóta eltelt idıszakban a vagyoni és pénzügyi helyzet 
változott. 
 
Szörfi István jegyzı szerint valóban csúsztatások folynak, csak nem mindegy, hogy ki 
csúsztat. Egyet pontosítani szeretne, a megye nem zárhatja be a gimnáziumot, mert neki a 
középfokú oktatás ellátása kötelezı feladat. 
 
16.58 órakor Buza Lajos képviselı távozik az ülésrıl, a testület létszáma 7 fı. 
 
Dr. Pintér György polgármester szavazásra bocsátja az iskola szétválasztására, gimnázium 
átadására irányuló melléklet szerinti 1. számú határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki 
azzal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
82/2011. (III. 30.) 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. 
 
Ezzel egyidejőleg 41/2011. (II. 23.) számú határozatát 
visszavonja. 
 
Határidı: folyamatos 
 a gimnázium átadása tekintetében a 

jogszabályban meghatározott idıpont, azaz 
2012. július 1. 

Felelıs: Dr. Pintér György polgármester 
 
 
Dr. Pintér György polgármester ismerteti az intézmény-szétválasztás feladattervének 
meghatározására irányuló melléklet szerinti 2. számú határozati javaslatot. 
 
Szörfi István jegyzı módosító javaslata, hogy a szétválasztás hatálya 2012. július 1. helyett 
2011. augusztus 31. legyen. Ennek egyik oka, hogy az elızı ülésen még nem ismerték az 
ÖNHIKI szövegét, és csak a kötelezı feladatokra lehet támogatást igényelni olyannyira, 
hogy még a villanyszámlát is e szerint kell megbontani, ami az iskolánál jelenleg nem 
lehetséges, mert egy intézmény. A másik ok, hogy a Kormány remélhetıleg pozitívan 
alakítja át a finanszírozást, az alapfokú oktatást kívánja átvenni 85-15%-os arányban. Ehhez 
tudni kell, mibe kerül. Ha a határidıt nem változtatják meg, sok millió Ft-tól eshet el az 
önkormányzat. 
 
Viplak Tibor képviselı kérdezi, hogy jól érti-e, hogy a következı évben adják át a 
gimnáziumot, de még idén szétválasztják az intézményt? 
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Szörfi István jegyzı igennel válaszol. 
 
Dr. Pintér György polgármester szerint nem ismerik tisztán, milyen Kormányzati szándékok 
vannak. Nem tudják, hogy a középfokú oktatást is finanszírozni akarja-e vagy csak az 
alapfokút. 2012. január 1-gyel ez kiderül. A legjobb az lenne, ha a gimnáziumot is átvenné az 
állam. Szakértıi vélemény kell majd, hogy jelent-e költségvetési többletet. Kérdezi, van-e 
valakinek kérdése. Kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a módosító javaslat 
elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
83/2011. (III. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Herceg 
Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola átszervezése 
hatályának 2011. augusztus 31. napjában történı 
meghatározására irányuló módosító javaslatot elfogadta. 

 
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, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
84/2011. (III. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és 
Általános Iskolát átszervezi oly módon, hogy a középiskolai és 
általános iskolai feladatokat külön intézmény lássa el 
(szétválasztás, különválás) 2011. augusztus 31-i hatállyal. 
Az intézmény-szétválasztás feladattervét az alábbiakban 
határozza meg:  
1./ Az Oktatási Hivatal megkeresése az Országos Szakértıi 

Névjegyzékben szereplı közoktatási szakértı 
kiválasztása érdekében, egyben a javasolt szakértı 
véleményének bekérése. 
Határidı:  azonnal 
Felelıs:  Dr. Pintér György polgármester  

2./ A Fejér Megyei Önkormányzat megkeresése 
szakvélemény megadása  érdekében 

Határidı:  a közoktatási szakértı 
szakvéleményének megérkezését 
követıen azonnal 

Felelıs:  Dr. Pintér György polgármester  
3./ A törvény által arra jogosultak (intézmények 

alkalmazotti közössége, szülıi szervezetek, 
diákönkormányzatok) véleményének megkérése. 
Határidı:  a megyei önkormányzat 

szakvéleményének megérkezését 
követıen azonnal 

Felelıs:  Dr. Pintér György polgármester  
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4./ Az átszervezéssel érintett intézmény megszüntetı 
okiratának illetve az új intézmények alapító okiratainak 
elkészítése. 
Határidı:  A képviselı-testület végleges döntését 

megelızıen, a vonatkozó jogszabályok 
szerint 

Felelıs:  Szörfi István jegyzı 
5./ A képviselı-testület végleges döntése, amely 

tartalmazza  
- a megszüntetı okirat és az alapító okiratok 

elfogadását,  
- az intézményvezetıi megbízás visszavonását, 
- a csoport és alkalmazotti létszámok 

meghatározását (szakértıi vélemény alapján), 
 - megbízást az intézményvezetıi feladatok 

ellátására. 
 
Határidı:  a véleményezésre jogosultak véleményének 

beérkezését követıen azonnal – SZMSZ szerint 
Felelıs:  Dr. Pintér György polgármester 

 
 
Dr. Pintér György polgármester ismerteti a bentlakásos ellátás átadására irányuló melléklet 
szerinti 3. számú határozati javaslatot. Elmondja, hogy ha sikerül bıvíteni a létszámot, akkor 
körülbelül 0-ra jönne ki a finanszírozás. Bízik a pozitív változásban 2012-ben, de lépéseket 
kell tenni a pénzügyi helyzet stabilizálására. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. 
 
Viplak Tibor képviselı kérdezi, hogy a szétválasztásra itt van-e határidı. 
 
Szörfi István jegyzı elmondja, hogy ez nem oktatási intézmény, azokra más szabály 
vonatkozik. 
 
Dr. Pintér György polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, 
hogy aki azzal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
85/2011. (III. 30.) 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. 
 
Ezzel egyidejőleg 43/2011. (II. 23.) számú határozatát 
visszavonja. 
 
Határidı: folyamatos, a bentlakásos ellátás átadása 

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

 
Felelıs: Dr. Pintér György polgármester 
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Dr. Pintér György polgármester ismerteti az elızı döntések feltételhez kötött 
visszavonására irányuló melléklet szerinti 4. számú határozati javaslatot. 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   
86/2011. (III. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy amennyiben a finanszírozási feltételek 
változása nem indokolja a gimnázium, illetve a bentlakásos 
ellátás megyei önkormányzat részére történı átadását, a 
Képviselı-testület az erre irányuló határozatokat visszavonja. 

 
 
Dr. Pintér György polgármester ismerteti a bölcsıde bevételeinek növelésére irányuló 
melléklet szerinti 5. számú határozati javaslatot. 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   
87/2011. (III. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy felkéri a Városi Bölcsıde vezetıjét, hogy az 
intézmény bevételének növelésére 
játszóház/gyermekfelügyelet beindításával kapcsolatos 
részleteket dolgozza ki, és terjessze a Képviselı-testület elé a 
testület következı ülésén. 
 
Határidı: 2011. április 15. 
Felelıs: Királyné Csernánszki Ilona bölcsıdevezetı 

 
 
Dr. Pintér György polgármester ismerteti a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtárral 
kapcsolatos intézkedésekre irányuló melléklet szerinti 6. számú határozati javaslatot. Átadja 
a szót Nyikos István képviselınek. 
 
Nyikos István képviselı javasolja, hogy az ESZI-hez illetve az iskolához hasonlóan, ha a 
finanszírozási feltételek úgy alakulnak, illetve a lakosság igényli, a Mőv. Háznál vissza 
lehessen állítani a vasárnapi illetve hétfıi nyitva tartást. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, hogy vasárnap jelenleg zárva van-e az intézmény. 
 
Nemes Diána intézményvezetı elmondja, hogy a hét végi nyitva tartás a rendezvények 
függvénye. Ha szombaton rendezvény van, vasárnap takarítanak ahhoz, hogy hétfın ki 
tudjanak nyitni. 
 
Szörfi István jegyzı javasolja külön határozatban megfogalmazni. 
 



16/27 

Dr. Pintér György ismerteti módosító javaslatát, mely szerint az intézmény  nyitva tartása az 
alábbiak szerint alakulna: 
Mőv. Ház   hétfı   zárva 
    keddtıl péntekig 12-20 óráig 
    szombaton  12-18 óráig 
    vasárnap  zárva 
felnıtt könyvtár hétfı   zárva 
    kedd - péntek  13-17 óráig 
    szombat  8-12 óráig 
    vasárnap  zárva 
gyermek könyvtár hétfı   zárva 
    kedd-péntek  12.30-16.30 óráig 
    szombat, vasárnap zárva 
Kéri, hogy aki a módosító javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
88/2011. (III. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Vas 
Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtárral kapcsolatos 
intézkedésekre irányuló határozati javaslatban a nyitva tartási 
idıintervallumok módosítására irányuló módosító javaslatot 
elfogadta. 

 
Dr. Pintér György polgármester szavazásra bocsátja a fentiek szerint módosított határozati 
javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   89/2011. (III. 30.) számú 
határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a Vas 
Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár esetében az alábbi intézkedéseket teszi: 

- a könyvtárnál meglévı 4 órás üres álláshelyet 2011. április 1. napjától megszünteti, 
- a mővelıdési háznál lévı 4 órás takarítónıi állást 2011. május 1. napjától 

megszünteti, 
- a mővelıdési ház nyitva tartását 2011. május 1. napjától az alábbiak szerint állapítja 

meg:   vasárnap és hétfı   zárva 
kedd, szerda, csütörtök, 
péntek     12-20 óráig 
szombat    12-18 óráig 

a felnıtt könyvtár nyitva tartását 2011. május 1. napjától az alábbiak szerint állapítja 
meg:   vasárnap és hétfı   zárva 

kedd, szerda, csütörtök, 
péntek     13-17 óráig 
szombat    8-12 óráig 

a gyermek könyvtár nyitva tartását 2011. május 1. napjától az alábbiak szerint 
állapítja meg:  vasárnap és hétfı   zárva 

kedd, szerda, csütörtök, 
péntek     12.30-16.30 óráig 
szombat    zárva 
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- a mővelıdési ház nyitva tartásának megváltoztatásával egyidejőleg az intézmény 
létszámában 2 fı 8 órás foglalkoztatását 4 órás foglalkoztatásra változtatja, 

- minden év október 15-tıl a következı év április 15-ig (téli idıszakban) a 
balatonbozsoki iskola épületében energiatakarékossági okok miatt a főtést nem 
üzemelteti, 

- 2011. október 15. napjától a kabókai orvosi rendelı főtését alternatív módra állítja át. 
 
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az elıirányzat-módosítást az önkormányzati 
elıirányzat-nyilvántartásban szerepeltesse, és a költségvetési rendelet módosításakor 
az elıirányzat-módosítást vezesse át. 
 
Határidı: folyamatos, illetve a határozatban meghatározott idıpontok 
Felelıs:  Dr. Pintér György polgármester 
   Nemes Diána intézményvezetı 
   Viplak Tibor EVSZI vezetı 

 
 
Dr. Pintér György polgármester szavazásra bocsátja a finanszírozási feltételek változása 
esetén, az eredeti nyitva tartás visszaállítására irányuló határozati javaslat elfogadását. Kéri, 
hogy aki a azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
90/2011. (III. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy amennyiben a finanszírozási feltételek 
változása indokolja, a Vas Gereben Mővelıdési Ház és 
Könyvtár nyitva tartásának megváltoztatására irányuló 
döntését visszavonja. 

 
Dr. Pintér György polgármester ismerteti az ESZI férıhelyszámának bıvítésére irányuló 
melléklet szerinti 7. számú határozati javaslatot. 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   
91/2011. (III. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az Egyesített Szociális Intézmény 8130 Enying, 
Hısök tere 5. szám alatti – az átlagos szintő ápolást, gondozást 
nyújtó ellátás tartós bentlakásos elhelyezést nyújtó szociális 
intézmény – telephelyén az ellátotti férıhelyek számát 27 fırıl 
31 fıre kívánja megemelni legkésıbb 2011. június 1. napjától.  
 
Felkéri a polgármestert és az intézmény vezetıjét a szükséges 
intézkedések megtételére. 
 
Határidı: folyamatos, illetve 2011. június 1. 
Felelıs: Dr. Pintér György polgármester 
  Szabados Tamásné ESZI vezetı 
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Dr. Pintér György polgármester ismerteti az EVSZI-vel kapcsolatos intézkedésekre irányuló 
melléklet szerinti 8. számú határozati javaslatot. 
 
Viplak Tibor képviselı, EVSZI vezetı természetesen elfogadja, ha a testület úgy dönt, hogy 
ennyi embert el kell bocsátani, de a feladatellátást meg kell majd oldani ugyanolyan 
színvonalon, ahogy eddig. Ez gyakorlatilag 4 fı létszámcsökkentést jelent. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése. Elmondja, hogy azoknál 
az intézményeknél, melyek nem kötelezı feladatot látnak el, kezelhetıbb 3-4 ember 
elbocsátása, mint az egész intézmény megszüntetése és az összes dolgozó elküldése. Kérdés, 
észrevétel nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
92/2011. (III. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Enying Város Szolgáltató Intézménye esetében 
az alábbi intézkedéseket teszi: 
- az üzemképtelen Fadroma munkagépet anyagáron 

értékesíti, 
- a szennyvízszippantást kizárólagosan minimum önköltségi 

áron végzi 2011. április 1. napjától, 
- az intézmény létszámát 2011. május 1. napjától 8 fıvel 

csökkenti (ebbıl 3 üres álláshely) 
 
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az elıirányzat-
módosítást az önkormányzati elıirányzat-nyilvántartásban 
szerepeltesse, és a költségvetési rendelet módosításakor az 
elıirányzat-módosítást vezesse át. 
 
Határidı: folyamatos, illetve a határozatban 

meghatározott idıpontok 
Felelıs: Dr. Pintér György polgármester 
   Viplak Tibor EVSZI vezetı 

 
 
Dr. Pintér György polgármester ismerteti a Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és 
Általános Iskolával kapcsolatos intézkedésekre irányuló melléklet szerinti 9. számú 
határozati javaslatot. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés, észrevétel nem 
lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
93/2011. (III. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és 
Általános Iskola esetében az alábbi intézkedéseket teszi: 
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- a jelenleg felmentési idejét töltı személy álláshelyét 2011. 
június 15-tıl megszünteti, 

- az elfogadott költségvetésben szereplı pedagógus 
bérköltségeivel (tekintettel arra, hogy az érintett pedagógus 
GYES-rıl idén nem kíván visszajönni) 2011. szeptember 1-
tıl az intézmény költségvetését csökkenti, 

- az intézmény vezetıje által elıre jelzett 
osztályösszevonások miatt az intézmény létszámát 2011. 
szeptember 1. napjától 2 fı pedagógus álláshellyel 
csökkenti, 

 
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az elıirányzat-
módosítást az önkormányzati elıirányzat-nyilvántartásban 
szerepeltesse, és a költségvetési rendelet módosításakor az 
elıirányzat-módosítást vezesse át. 
 
Határidı: folyamatos, illetve a határozatban 

meghatározott idıpontok 
Felelıs: Dr. Pintér György polgármester 
   Bedi Andrea intézményvezetı 

 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy a 10. számú határozati javaslat visszautal az 
EVSZI létszámcsökkentésével kapcsolatos határozatra, mert az érintett 1 fı évek óta a 
polgármesteri hivatalban van alkalmazásban, de az EVSZI-nél szerepelt a létszámban. 
Ismerteti a hivatal létszámbıvítésére irányuló melléklet szerinti 10. számú határozati 
javaslatát. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, véleménye, 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   
94/2011. (III. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Enying Város Önkormányzata Polgármesteri 
Hivatal létszámát 2011. május 1. napjától 1 fı 8 órás takarítónı 
státusszal megemeli. 
 
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az elıirányzat-
módosítást az önkormányzati elıirányzat-nyilvántartásban 
szerepeltesse, és a költségvetési rendelet módosításakor az 
elıirányzat-módosítást vezesse át. 
 
Határidı: folyamatos, illetve 2011. május 1. 
Felelıs: Dr. Pintér György polgármester 
   Szörfi István jegyzı 

 
 
Dr. Pintér György polgármester ismerteti az ÁMK létrehozásával kapcsolatos határozati 
javaslat visszavonására irányuló melléklet szerinti 11. számú határozati javaslatot. Az eddig 
megtett lépések talán kezelik a költségvetési hiányt. Kérdés, észrevétel nem lévén 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   
95/2011. (III. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az ÁMK létrehozásáról szóló 44/2011. (II. 23.) 
számú határozatát visszavonja. 

 
17.15 órakor Viplak Tibor képviselı távozik az ülésrıl, a testület létszáma 6 fı. 
 
 
3.2 Enying Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetésérıl szóló rendelet 

módosítása 
 
Dr. Pintér György polgármester ismerteti a 2010. évi költségvetési rendelet módosításáról 
szóló rendelettervezetet Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés, észrevétel 
nem lévén kéri, hogy aki a rendelettervezettel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 

A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal Enying Város 
Önkormányzatának 2010. évi költségvetésérıl szóló 7/2010. (II.26.) számú 
rendelet módosításáról jelen jegyzıkönyv mellékletét képezı 7/2011. (III. 31.) 
önkormányzati rendeletet alkotja. 

 
 
3.3 Bírósági ülnök jelölés 
 
Dr. Pintér György polgármester ismerteti Sziládi Béla jelölésére irányuló melléklet szerinti 
elıterjesztését és határozati javaslatát. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés, 
észrevétel nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
96/2011. (III. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az 1997. évi LXVII. törvény 123. § alapján a 
Székesfehérvári Városi Bíróság ülnökének Sziládi Béla 8130 
Enying, Vár u. 12/a. szám alatti lakost jelöli. 
 
Határidı: 2011. március 31. 
Felelıs: Dr. Pintér György polgármester 

 
 
3.4 Pro Team Kft. bérleti igénye 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy a meghívó kiküldése után érkezett a kft. e-
mailje, mely szerint szeretnék bérbe venni az Ady E. u. 2. szám alatti ingatlant. A 
bérbeadáshoz TFB döntés kell majd, versenytárgyalást kell kiírni. Javasolja 80 eFt+ÁFA 
induló áron meghirdetni megváltozott munkaképességő dolgozók foglalkoztatására. Felkéri 
a TFB elnökét, hogy soron kívül tárgyalják meg.  
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı a rezsiköltségek felıl kérdez. 
 
Dr. Pintér György polgármester szerint természetesen azt is a bérlı fizeti. 
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Vajda Balázs képviselı kérdezi, hogy elıtérbe helyezik-e enyingi lakosok alkalmazását.  
 
Dr. Pintér György polgármester igennel válaszol, már most is keresik az új munkatársakat. 
A jelenlegi bérleményük túl messze van a központtól. Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén 
kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
97/2011. (III. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a 
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy az 
önkormányzat tulajdonában lévı Enying, Ady E. u. 2. szám 
alatti ingatlan bérletére vonatkozóan soron kívül írjon ki 
versenytárgyalást az alábbi feltételekkel: 
- Induló bérleti díj: 80.000,- Ft + ÁFA 
- Rezsiköltségek bérlıt terhelik 
- Használat célja: megváltozott munkaképességőek 

foglalkoztatása 
 
Az ülés rövid szünet után 17.43 órakor, változatlan képviselıi létszámmal folytatódik. 
 
Dr. Pintér György polgármester Viplak Tibor jegyzıkönyv hitelesítı távozása következtében 
Dr. Lelkes Ákos képviselıt javasolja jegyzıkönyv hitelesítınek. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal a jegyzıkönyv hitelesítıjeként Dr. Lelkes Ákos 
képviselıt elfogadta. 
 
Dr. Pintér György polgármester átadja a szót Mihályfi Gábor aljegyzınek. 
 
 
4. Jegyzı, Aljegyzı elıterjesztései 
3.1 Szoctv. szerinti kötelezı felülvizsgálat 
4.1.1 A személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális ellátások intézményi térítési 
díjairól szóló rendelet megalkotása 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy kettı rendeletmódosítást készített a törvényi 
kötelezettségnek eleget téve. Az 1993. évi III. törvénynek megfelelıen felül kell vizsgálni a 
térítési díjrendeletet. A rendelettervezetet az Eü. Biz. elfogadásra javasolja, melyhez 
minısített többség szükséges. Kiegészítésként elmondja, hogy az EVSZI gazdasági vezetıje 
és az ESZI vezetıje nagyfokú segítséget nyújtottak a rendelettervezet megalkotásában. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés, 
észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a térítési díjrendelet elfogadását. Kéri, hogy aki 
azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 

A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal a személyes gondoskodás 
keretében nyújtott szociális ellátások intézményi térítési díjairól jelen 
jegyzıkönyv mellékletét képezı 8/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendeletet alkotja. 
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4.1.2 Az egyes szociális ellátásokról szóló 14/2000. (IV. 19.) önk. rendelet módosítása 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy ugyanez a kötelezettség vonatkozik az ellátások 
formájára is. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés, 
észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja az egyes szociális ellátásokról szóló rendelet 
módosításának elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 

A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az egyes szociális ellátásokról 
szóló 14/2000. (IV. 19.) rendelet módosításáról jelen jegyzıkönyv mellékletét 
képezı 9/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendeletet alkotja. 

 
 
4.2 Ügyfélszolgálati iroda kialakítása 
4.2.1 A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy a korábbi döntések eredményeként létrejövı 
ügyfélszolgálat tette szükségessé az alapító okirat és az ügyrend módosítását. A határozati 
javaslatok elfogadásához minısített többség szükséges. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Elmondja, 
hogy a volt Tourinform iroda helyén kezdi meg munkáját az ügyfélszolgálati iroda, ahol az 
ügyfelek hétfıtıl péntekig egész nap intézhetik ügyeiket. Ez jelentıs többletszolgáltatást 
jelent a hivatal részérıl. Olyan kolléganık látják el a feladatot, akik után támogatást kap az 
önkormányzat, nem kerülnek pénzbe. Szavazásra bocsátja az alapító okirat módosítására 
irányuló határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
98/2011. (III. 30.) számú határozata: 
Melléklet szerint. 

 
4.2.2 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjének módosítás 
 
Dr. Pintér György polgármester szavazásra bocsátja az ügyrend módosítására irányuló 
határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
99/2011. (III. 30.) számú határozata: 
Melléklet szerint. 

 

Dr. Pintér György polgármester felkéri az OKS elnökét, ismertesse a bizottság 
elıterjesztéseit. 
 
 
5. Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elıterjesztései 
5.1 Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár éves beszámolója 
 
Vajda Balázs OKS elnök elmondja, hogy az éves munkatervnek megfelelıen március 16-án 
tárgyalta a bizottság az intézmény éves beszámolóját. Ha valakinek kérdése van, a jelenlévı 
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intézményvezetı válaszol rá. Kérdés nem lévén ismerteti a bizottság beszámoló elfogadására 
irányuló melléklet szerinti 11/2011. (III. 16.) 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 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
100/2011. (III. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 
éves beszámolóját a melléklet szerinti formában és tartalommal 
elfogadja.  
 
Határidı:  azonnal 
Felelıs:  Dr. Pintér György polgármester  

 
Dr. Pintér György polgármester felkéri a TFB elnökét, Nyikos István képviselıt, hogy 
ismertesse a bizottság elıterjesztéseit. 
 
 
 
6. Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elıterjesztései 
6.1 Eichinger József vételi ajánlata a 2513 és 2514 hrsz-ú önkormányzati ingatlanokra 
 
Nyikos István TFB elnök ismerteti a bizottság ingatlanértékesítésre irányuló melléklet 
szerinti 30/2011. (III. 21.) számú határozati javaslatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés, 
észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslat elfogadását. Kéri, hogy aki 
azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
101/2011. (III. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Eichinger József 8130 Enying, Bocskai u. 6/a 
szám alatti lakos vételi ajánlatát nem fogadja el.  
 
Felelıs:  Dr. Pintér György polgármester 
Határidı:  2011. április 30.  

 
 
6.2 Mikó Liane Edith-tel kötött szolgalmi jog alapítására vonatkozó megállapodás 
 
Nyikos István TFB elnök ismerteti a bizottság térítésmentes használat biztosítására irányuló 
melléklet szerinti 31/2011. (III. 21.) számú határozatát. 
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Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Elmondja, 
hogy a terület a szennyvízberuházáshoz szükséges. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal 
egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
102/2011. (III. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy felkéri Dr. Pintér György polgármestert, hogy 
folytasson egyeztetı megbeszélést Mikó Liane Edith-tel, hogy a 
2008. április 9. napján megkötött szolgalmi megállapodás 
módosítása helyett az önkormányzat kizárólagos tulajdonát 
képezı enyingi 0118/3 és 0118/8 hrsz-ú ingatlanok használatát 
térítésmentesen átengedi határozatlan idıre. 
 
Felelıs:  Dr. Pintér György polgármester 
Határidı:  2011. április 30.  

 
 
6.3  Benett és Iza Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme –játszótér létesítése 
 
Nyikos István TFB elnök ismerteti a bizottság kérelem elutasítására irányuló melléklet 
szerinti 32/2011. (III. 21.) számú határozatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy a rendezési tervben útként van 
nyilvántartva a terület. Vagy módosítani kell a rendezési tervet, és utána használatba adni 
vagy értékesíteni. A rendezési terv módosítás azonban jelentıs összeg. Egyéb kérdés, 
észrevétel nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
103/2011. (III. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Benett és Iza Kft. jelen határozat mellékletét 
képezı tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelmét nem támogatja, 
tulajdonosi hozzájárulását nem adja meg. 
 
Felelıs:  Dr. Pintér György polgármester 
Határidı:  2011. április 30.  

 
 
6.4 Földmérési árajánlatok 
 
Nyikos István TFB elnök ismerteti a bizottság AK-OSZT Bt. megbízására irányuló melléklet 
szerinti 33/2011. (III. 21.) 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 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
104/2011. (III. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a  2011. év során felmerülı földmérési 
munkákkal az AK-OSZT Bt-t (8130 Enying, Kinizsi u. 19.; 
képviseli: Nagyné Csontos Gyöngyi) bízza meg jelen határozat 
elválaszthatatlan mellékletét képezı ajánlat szerint. 
 
Felelıs:  Dr. Pintér György polgármester 
Határidı:  2011. április 30.  

 
 
6.5 Botos Sándor kérelme a 0194/6, 0196/2 és 0199 hrsz-ú ingatlanok kiméretése ügyében 
 
Nyikos István TFB elnök ismerteti a bizottság határvonal kitőzésére irányuló, melléklet 
szerinti 34/2011. (III. 21.) 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 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
105/2011. (III. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Botos Sándor földhasználó által bejelentett 
birtokháborítás tényének és mértékének megállapítása 
érdekében felkéri az AK-OSZT Bt-t, hogy az önkormányzat 
tulajdonát képezı enyingi 0196/2 hrsz-ú és a szomszédos, 
0196/1 hrsz-ú ingatlan határvonalát tőzze ki. 
 
A 40 eFt +Áfa vállalkozási díjat a mőködési hitel terhére 
biztosítja. 
 
Amennyiben a kitőzés a birtokháborítás tényét megerısíti, 
akkor annak megszüntetése és a felmerült költségek 
megtérítése ügyében felkéri a polgármestert, hogy a Mezıszöv 
Zrt. képviselıjével tárgyi ügyben egyeztessen. Az egyeztetés 
eredménytelensége esetén felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a birtokvédelmi eljárás megindításához szükséges 
intézkedéseket megtegye. 
 
Felelıs:  Dr. Pintér György polgármester 
Határidı:  2011. április 30.  

 
 
6.6 A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére térítésmentes 

helyiséghasználat biztosítása 
 
Nyikos István TFB elnök ismerteti a bizottság ingatlan bizonyos feltételekkel történı 
térítésmentes használatba adására irányuló melléklet szerinti 35/2011. (III. 21.) számú 
határozatát. 
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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 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
106/2011. (III. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy szívességi használati megállapodást köt a Fejér 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal (8000 
Székesfehérvár, Szent Flórián krt. 2.; képviseli: Bárdos Zoltán 
pv. alezredes igazgató) az önkormányzat kizárólagos tulajdonát 
képezı enyingi 1329 hrsz alatt nyilvántartott, természetben 
Enying, Kossuth u. 29. szám alatti „volt Tourinform iroda” 
megjelöléső ingatlan 60 m2 alapterülető helyiségének 10m2 
területő részének használata tárgyában az alábbi feltételekkel: 
1. a használat célja: a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság helyi képviseleti szervének (Enying Polgári 
Védelmi Iroda) tevékenységéhez helyiség biztosítása, 

2. használó az épületben található internet szolgáltatást 
díjmentesen igénybe veheti, 

3. tulajdonos a helyiség használatáért bérleti díjra, valamint a 
használat során felhasznált energia rezsi költségének 
megtérítésére nem tart igényt, amennyiben használó 
enyingi lakost alkalmaz. 

 
Felhatalmazza a polgármestert a szívességi használati 
szerzıdés aláírására. 
 
Felelıs:  Dr. Pintér György polgármester 
Határidı:  2011. április 30.  

 
 
6.7 Szabadság tér 10. szám alatti ingatlan hasznosításának kérdése 
 
Nyikos István TFB elnök ismerteti a bizottság kikiáltási ár emelésére irányuló melléklet 
szerinti 36/2011. (III. 21.) számú határozatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, miért ekkora az összeg. 
 
Nyikos István TFB elnök elmondja, hogy a kikiáltási ár 5 millió Ft volt, de a bizottság 
ülésén érdekes fordulatot vett a vita, és végül olyan döntés született, hogy hirdessék 
meg az ingatlant a városi TV-ben, valamint homlokzati táblán, melynek révén, ezen 
az áron is eladást remélnek. Az 5 millió Ft nagyon alacsony összeg volt. Az ingatlan 
sokakat érdekel bérleti jelleggel. 
 
Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
107/2011. (III. 30.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy 22/2010. (I.27.) számú határozatát módosítja 
akként, hogy a 2290 hrsz-ú, természetben az Enying, Szabadság 
tér 10. szám alatti ingatlan kikiáltási árát bruttó 6 millió Ft-ban 
állapítja meg. 
 
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a versenytárgyalási 
tájékoztatót ennek megfelelıen állítsa össze. 
 
Felelıs:  Dr. Pintér György polgármester 
Határidı:  folyamatos 

 
 
Dr. Pintér György polgármester - egyéb hozzászólás nem lévén – megköszöni a részvételt. 
A nyílt ülést 17.55 órakor bezárja. 
 
Enying, 2011. április 12. 
 
 
 
 
  Dr. Pintér György    Szörfi István 
     polgármester          jegyzı 
 
 
 
 

Varga Gyula 
hitelesítı 

 
 
3.1 napirendi ponttal bezárólag: 
 
 
 
 

Viplak Tibor 
hitelesítı 

 
 
3.2 napirendi ponttól kezdıdıen: 
 
 
 
 

Dr. Lelkes Ákos 
hitelesítı 

 


