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Tóth Péter r.zászlós 
 
Szemerei Szilvia jegyzıkönyvvezetı 

 
Jelezte távolmaradását: Gebula Béla Ákos képviselı 
 
Dr. Pintér György polgármester köszönti a megjelenteket, a nyílt ülést 15.18 órakor 
megnyitja, megállapítja, hogy a képviselık határozatképes számban megjelentek, létszámuk 
8 fı. A jegyzıkönyv hitelesítésére javasolja Vajda Balázs és Varga Gyula képviselıket. Kéri, 
hogy aki a hitelesítık személyével egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal a jegyzıkönyv hitelesítıjeként Vajda Balázs és 
Varga Gyula képviselıket elfogadta. 
 
A jegyzıkönyv vezetésére felkéri Szemerei Szilviát. Ismerteti napirendet módosító 
javaslatait. A 6.4 Balatonbozsokért Alapítvány támogatási kérelme napirendi pontot javasolja 
levenni a napirendrıl, mert más módon meg tudják oldani az alapítvány munkájának 
segítését. 1.5 napirendi pontként javasolja felvenni a belsı ellenıri tevékenység ellátását. 
Kéri, hogy aki a 6.4 napirendi pont napirendrıl való levételével egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal a 6.4 Balatonbozsokért Alapítvány támogatási 
kérelme napirendi pontot levette a napirendrıl. 
 
Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki a belsı ellenıri tevékenység ellátása 1.5 
napirendi pontként való napirendre vételével egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
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A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal a belsı ellenıri tevékenység ellátását 1.5 napirendi 
pontként napirendjére tőzte. 
 
Dr. Pintér György polgármester – egyéb módosító javaslat nem lévén - kéri, hogy aki a 
fentiek szerint módosított napirenddel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal a módosított napirendet elfogadta. 
 
N a p i r e n d: 
Nyílt ülés   
 

1. Polgármester, Alpolgármester elıterjesztései 
1.1 Kitüntetés adományozása 
1.2 Enying Város Önkormányzatának 2010. évi zárszámadásáról 
1.2.1 Független könyvvizsgálói jelentés 
1.2.2 Enying Város Önkormányzatának 2010. évi zárszámadásáról szóló 

rendelet 
1.3 Integrált Városfejlesztési Stratégia 
1.4 Városi Bölcsıde eszközbeszerzési árajánlatok – kiválasztás 
1.5 Belsı ellenıri tevékenység ellátása 

 
 Elıadó: Dr. Pintér György, Méreg János 
 polgármester           alpolgármester 

 
2. Jegyzı, Aljegyzı elıterjesztései 

2.1 Az egyes szociális ellátásokról szóló 14/2000. (IV. 19.) önk. rendelet 
módosítása 

2.2 A Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola alapító 
okiratának módosítása 

 
  Elıadó: Mihályfi Gábor 
         aljegyzı 
 

3. Egészségügyi és Szociális Bizottság elıterjesztései 
Központi orvosi ügyelet 2010. évi tevékenységérıl beszámoló 
 

 Elıadó: Dr. Lelkes Ákos 
         Eü. Biz. elnöke 
 

4. Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elıterjesztése 
4.1 Enyingi Városi Sportegyesület szakosztályainak beszámolója 
4.2 HBFGÁI vezetıjének pedagógiai program módosítására vonatkozó 

kérelme 
4.3 Városi Könyvtár nyitvatartási idejének módosítása 
 

 
 Elıadó: Vajda Balázs 
         OKS elnöke 
 

5. Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elıterjesztései 
5.1 Fı u. 88. szám elıtti autóbuszváró terve 
5.2 Energiaauditra beérkezett árajánlatok megvitatása 
5.3 Közlekedési rend felülvizsgálata 
5.4 Schrammel Zoltán ingatlanvételi ajánlata 0106/19 
 

  Elıadó: Nyikos István 
         TFB elnöke 
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6. Pénzügyi, Ellenırzı és Rendészeti Bizottság elıterjesztései 
6.1 Belsı ellenırzés 
6.1.1 Belsı Ellenırzési Kézikönyv 
6.1.2 Éves összefoglaló Ellenırzési jelentés 
6.1.3 A folyamatba épített, elızetes, utólagos és vezetıi ellenırzés 

(FEUVE) szabályzata 
6.1.4 Jelentések 
6.1.4.1 Városi Bölcsıde normatíva elszámolás 
6.1.4.2 Egyesített Szociális Intézmény normatíva elszámolás 
6.1.4.3 HBFGÁI normatíva elszámolás 
6.1.4.4 Támogatások elszámolása 
6.1.4.5 HBFGÁI utóellenırzése 
6.1.4.6 Szirombontogató Óvoda utóellenırzése 
6.1.5 Éves ellenırzési terv 1. számú módosítása 
6.2 Pénzügyi fedezet biztosítása útkátyúzáshoz 
6.3 A bölcsıdei alapellátáson túli szolgáltatások térítési díjának 

megállapítása, alapellátáson túli szolgáltatások szabályzata 
6.4  
6.5 Folyószámlahitel-szerzıdés hosszabbítása 
 

  Elıadó: Viplak Tibor 
          PERB elnöke 
 
 
1. Polgármester, Alpolgármester elıterjesztései 
1.1 Kitüntetés adományozása 
 
Dr. Pintér György polgármester ismerteti a Képviselı-testület 119/2011. (IV. 27.) számú 
határozatát, mellyel Tóth Péter r. zászlós részére „Kiváló Közszolgálatért” kitüntetést 
adományoz, majd átadja Tóth Péter r. zászlósnak az oklevelet, bronz emlékérmet és kerámia 
plakettet. 
 
Angyal Gábor rendırırsparancsnok kollégája nevében köszöni meg a kitüntetést, melyet 
nagy dolognak tart, hiszen az elsı ilyen döntés született meg. Bízik benne, hogy továbbra is 
jó szakmai együttmőködés lesz az önkormányzat és a rendırség között. Úgy véli, hogy a 
kollégáknak jó példa ez. Jó munkát kíván a Képviselı-testületnek és elköszön. 
 
 
15.22 órakor Angyal Gábor r.ırsparancsnok, Dobján Krisztián r.ırsparancsnok-helyettes és Tóth 
Péter r.zászlós távozik a tanácsterembıl. 
 
 
1.2 Enying Város Önkormányzatának 2010. évi zárszámadásáról 
1.2.1 Független könyvvizsgálói jelentés 
 
Dr. Pintér György polgármester kiegészítésként elmondja, hogy a rendeletben fel van 
tüntetve a kiadási, bevételi oldal, és külön melléklet tartalmazza a hiteleket, melyeket 
részletesen ismertet az alábbiak szerint: 226.113.000,- Ft-tal zárták a 2010-es évet, ebbıl 
mőködési hitel 137.739.000,- Ft, fejlesztési hitel pedig 87.404.000,- Ft. Ez meghatározza az 
éves gazdálkodást is. Bizonyos intézkedéseket meg kellett hozni, és sok minden attól függ, 
hogy mekkora ÖNHIKI támogatást kap a város, és hogyan tudják stabilizálni a 2011-es évet. 
Tárgyalásokat folytatnak önkormányzati ingatlanok értékesítésérıl, ezek pályázat 
függvényei, de érdeklıdés van a területek iránt. Reméli, hogy tudnak munkahelyet 
teremteni, és mőködıképes vállalkozásokat tudnak ide hozni. Ez meghatározza a város 
jövıjét, és a költségvetés stabilizálását jelentheti az elkövetkezı években. A zárszámadás 
adott, kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. 
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Viplak Tibor PERB elnök elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta a rendelettervezetet, és 
egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselı-testület felé. 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy a könyvvizsgálói jelentés is a 
zárszámadáshoz tartozik, a könyvvizsgálók elfogadásra javasolják a rendeletet, mely 
szerintük megbízható és valós képet ad. Idézi a könyvvizsgálók figyelemfelhívását, mely 
szerint „Tárgyévben az Önkormányzat gazdálkodása feszített volt, ami komoly likviditási 
gondokat okozott. Jelentıs az idegen források (hitelek, szállítói kötelezettségek) aránya és 
nagysága.” Döntéseket hozott a testület, ezekkel azonban 2012-ben tudják csökkenteni a 
kiadásokat. Évente 100-110 millió Ft-os hiány termelıdik. Ha sikerül az ingatlanértékesítés és 
az ÖNHIKI, a 2011-es év stabilizálható. Szavazásra bocsátja a könyvvizsgálói jelentés 
elfogadását. Kéri, hogy aki annak elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
120/2011. (IV. 27.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Enying Város Önkormányzata 2010. évi 
egyszerősített összevont éves beszámolójának 
könyvvizsgálatáról készített független könyvvizsgálói jelentést 
melléklet szerint elfogadja. 

 
 
1.2.2 Enying Város Önkormányzatának 2010. évi zárszámadásáról szóló rendelet 
 
Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki a rendelettervezet elfogadásával egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 

A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal Enying Város 
Önkormányzatának 2010. évi zárszámadásáról jelen jegyzıkönyv mellékletét 
képezı 10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendeletet alkotja. 

 
 
1.3 Integrált Városfejlesztési Stratégia 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy a stratégia 166 oldalas anyag, melyet a 
Képviselı-testület tagjai olvashattak. Egy 16-18 oldalas kivonat készült belıle. Van, ahol 
pontosításra szorul, ezt intézik a kollégák. Az egész stratégia azonban alkalmazható. 
 
Buza Lajos képviselı kéri, jelentkezzen az a képviselı, aki olvasta az anyagot, mert nagyon 
nagy terjedelmő.  … 
 
Kettı képviselı jelentkezik. 
 
… Szerinte ezért nincs döntéshelyzetben a testület, jövı hónapban is elfogadhatják. 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy a település rehabilitáció pályázat 
benyújtásának feltétele az IVS megléte. Ha be lehet adni úgy a pályázatot, hogy a következı 
hónapban fogadja el a testület az IVS-t, akkor nem ellenzi. 
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Viplak Tibor képviselı jónak tartja az anyagot, szerinte sok részét meg kell fogadni. Az IVS 
hasznos a Local Agenda 21-hez is, amit a szennyvízberuházás kapcsán kell elkészíteni. 
Célszerőnek tartaná, ha mindenki megismerné. 
 
Dr. Pintér György polgármester szerint egyedül a pályázat sürgetı tényezı, ha szükséges, 
rendkívüli ülésen is tárgyalható az IVS elfogadása. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı szerint a kivonat alapján is tudnak dönteni róla. Le lehet venni a 
napirendrıl, de csak akkor látja értelmét, ha akkor mindenki elolvassa az anyagot. 
 
Méreg János alpolgármester szerint az anyag bármikor módosítható, ezért nem javasolja 
levenni a napirendrıl. 
 
Dr. Pintér György polgármester szerint követelmény is, hogy az aktualitásoknak 
megfelelıen módosítsák a stratégiát. Kéri, hogy aki a napirendrıl való levétellel egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 1 igen szavazattal, 7 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a napirendrıl való 
levételt nem fogadta el. 
 
Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki az IVS elfogadásával egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
121/2011. (IV. 27.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Enying Város Integrált Városfejlesztési 
Stratégiáját jelen határozat melléklete szerinti tartalommal 
elfogadja. 

 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy ez egy képlékeny agyag, bármilyen új 
információ érkezik, át kell dolgozni a stratégiát. A kivonat tartalmazza a 168 oldal 
eszenciáját. 3 millió Ft-ba került a stratégia elkészíttetése, de ha pályázni tud az 
önkormányzat, ennek csak a 10%-a terheli a költségvetést. 
 
Viplak Tibor képviselı ismerteti, hogy októberben a megyei önkormányzatnál is azt 
tanácsolták, hogy készíttessük el. 
 
Vajda Balázs képviselı javasolja a stratégia tartalmára tekintettel frissíteni a honlapot. 
 
 
1.4 Városi Bölcsıde eszközbeszerzési árajánlatok – kiválasztás 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy több árajánlatot kértek be. Három speciális 
területre tagolódnak a beszerzésre kerülı eszközök, volt olyan terület, amelyre vonatkozóan 
csak egy ajánlat érkezett. Melléklet szerint ismerteti a három kategóriát, és az egyes 
kategóriákra vonatkozó legkedvezıbb árajánlat bruttó összegét. Elmondja, hogy volt egy 
ajánlattevı, aki mindhárom kategóriára adott árajánlatot, de ajánlata hiányos volt, így nem 
lehetett értékelni azt. Ismeretei szerint már csak az eszközbeszerzés van hátra, és május 
végén sor kerülhet az ünnepélyes átadásra. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
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A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
122/2011. (IV. 27.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a „Szociális alapszolgáltatások és 
gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” címő 
pályázat keretében a Városi Bölcsıde fejlesztéséhez kapcsolódó 
eszközbeszerzésre benyújtott ajánlatok közül a legkedvezıbb 
ajánlatokat fogadja el: 
 
1. ÉT-GÉP Kereskedelmi, vendéglátó-ipari és 

étkeztetéstechnikai Kft. 
8172 Balatonakarattya Rákóczi F. út. 55.  2 867 500 Ft + ÁFA 
 

2. FAIR PLAY Trade Kft.  
Budapest, Lokátor u. 7.    2 408 244 Ft + ÁFA 
 

3. ALMUS PATRE Taneszköz-  
és Intézményellátó Zrt.   1 717 884 Ft + ÁFA 

 
 
1.5 Belsı ellenıri tevékenység ellátása 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy a belsı ellenırzést végzı kolléganı szülési 
szabadságra megy, gondoskodni kell a tevékenység ellátásáról. Javasolja a Horváth és Társa 
Könyvelı és Könyvvizsgáló Kft.-t megbízni 215.000,- Ft + ÁFA/hó összegért 2011. december 
31-ig, mely tervezve van a költségvetésben a bérkiadások között. 
 
Viplak Tibor képviselı elmondja, hogy amikor a kolléganı elıször elment szülési 
szabadságra, a Horváth és Társa Kft. minden intézményt átnézett, és pozitív gondolatokkal 
segítette az intézményvezetık munkáját. Maximálisan hozzáértınek tartja ıket, nem csak 
jelentést készítenek, hanem segíteni is próbálnak. 
 
Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki a Horváth és Társa Kft. megbízásával 
egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
123/2011. (IV. 27.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Enying Város Önkormányzata belsı 
ellenırzési feladatainak ellátására a Horváth és Társa Könyvelı 
és Könyvvizsgáló Kft-vel szerzıdést köt 215.000,- Ft + ÁFA/ hó 
megbízási díjért 2011. december 31. napjáig. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerzıdés 
aláírására. 
 
Határidı: a szerzıdéskötés tekintetében azonnal, 

a feladatellátás tekintetében: 2011. december 31. 
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Felelıs: Dr. Pintér György polgármester 
 
 
Dr. Pintér György polgármester átadja a szót Mihályfi Gábor aljegyzınek. 
 
 
2. Jegyzı, aljegyzı elıterjesztései 
2.1 Az egyes szociális ellátásokról szóló 14/2000. (IV. 19.) önk. rendelet módosítása 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy a képviselık januárban kaptak tájékoztatást róla, 
hogy az Országgyőlés hogyan változtatta meg a szociális ellátórendszer bizonyos részeit. 
Legfıképp az aktívkorúak ellátásán belül keletkezett érdemi változás: a korábbi 
rendelkezésre állási támogatás helyett most bérpótló juttatás van. A szociális törvény 
módosításával a Képviselı-testület felhatalmazást kapott arra, hogy az egyes törvény 
feltételek mellett helyi szabályokat is bevezessen, mint jogosultsági feltételt. Ez pedig a 
lakókörnyezet rendben tartása lenne. Ezzel kapcsolatban készült egy rendelet módosítás 
tervezet, amit bizottság tárgyalt és elfogadásra javasolt. Részletesen ismerteti a melléklet 
szerinti rendelet módosítás tervezet lakókörnyezet rendben tartására vonatkozó részeit. A 
módosítás június 1-el lépne hatályba. Amennyiben helyszíni ellenırzés vagy feljelentés során 
a jegyzı azt tapasztalja, hogy a lakókörnyezet nem felel meg a rendeletben foglalt 
feltételeknek, felszólítást küld, majd ha meghatározott idın belül sem változik a helyzet, 
megvonja a szociális juttatást. 
 
Viplak Tibor képviselı javasolja 30 cm helyett 15 cm-ben meghatározni a fő megengedett 
magasságát. Szerinte annak, aki bérpótló juttatásban részesül, van annyi ideje, hogy rendben 
tartsa ennek a feltételnek megfelelve a lakókörnyezetét. Szerinte a járda és út 
csúszásmentesítésérıl is gondoskodni kellene. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy a járda és a határos közterület is benne van. Három 
helyi rendelet különösen szabályozza ezt. Most itt erre a javasolt módosításra nincs 
lehetıség, csak arra, hogy a következı ülésre behozza a módosítás tervezetet, így a 
hatálybalépés elıtt lehetséges lenne a módosítás. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı javasolja most elfogadni a tervezetet, és ha Viplak Tibor képviselı 
továbbra is fenntartja javaslatát, Aljegyzı úr készítse el az újabb módosítást. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı szerint az életben való tapasztalat mutatja majd meg, hogy mit kell 
a rendeletben módosítani. 
 
Dr. Pintér György polgármester egyéb kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a 
rendelettervezet elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 

A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az egyes szociális ellátásokról 
szóló 14/2000. (IV. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról jelen 
jegyzıkönyv mellékletét képezı 11/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendeletet alkotja. 

 
 
2.2 A Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola alapító okiratának 

módosítása 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy technikai jellegő módosításról van szó, sem 
tevékenységet, sem szakfeladatot nem érint. A szöveges rész kerül pontosításra, hogy milyen 
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szintő oktatás esetén van emelt óraszám, illetve emelt szintő képzés. A módosítás július 1-el 
lépne hatályba, mert a MÁK a törzskönyvi átvezetés miatt kéri a 30 napos határidıt. Az 
intézmény most is ezeket a tevékenységeket folytatja. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Hozzászólás 
nem lévén kéri, hogy aki az alapító okirat módosításával egyetért, kézfelemeléssel 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
124/2011. (IV. 27.) számú határozata: 
Melléklet szerint. 

 
Dr. Pintér György polgármester átadja a szót Dr. Lelkes Ákos képviselınek, az Eü. Biz. 
elnökének. 
 
 
3. Egészségügyi és Szociális Bizottság elıterjesztései 

Központi orvosi ügyelet 2010. évi tevékenységérıl beszámoló 
 
Dr. Lelkes Ákos Eü. Biz. elnök ismerteti, hogy a bizottság ülésén egyetlen napirendben 
született határozati javaslat az általános szociális ügyeken kívül. Dr. Miljanovits György 
elkészítette az ügyelet tevékenységérıl szóló beszámolót, melyet nem kíván taglalni, az a 
honlapon elolvasható. A legutóbbi testületi ülésen bıségesen szóltak errıl a témáról, azóta 
újat mondani nem tud. Ismerteti a bizottság beszámoló elfogadására irányuló melléklet 
szerinti határozati javaslatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés nem 
lévén kéri, hogy aki a beszámoló elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
125/2011. (IV. 27.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy elfogadja a központi orvosi ügyelet 2010. évi 
tevékenységérıl készült beszámolót. 

 
Dr. Pintér György polgármester átadja a szót Vajda Balázs képviselınek, az OKS elnökének. 
 
 
4. Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elıterjesztései 
4.1 Enyingi Városi Sportegyesület szakosztályainak beszámolója 
 
Vajda Balázs OKS elnök elmondja, hogy vannak olyan szakosztályok, akik még nem küldték 
meg beszámolójukat. Májusban kerül sor az EVSE ülésre, és a hiányzó beszámolók pótlásra 
kerülnek, s késıbb dönthet róluk a testület. Három szakosztály adta le most beszámolóját. 
Amennyire tudja, az önkormányzat támogatja a szakosztályokat, de a finanszírozási helyzet 
nem a legjobb. Ismerteti a bizottság beszámolók elfogadására irányuló melléklet szerinti 
15/2011. (IV. 13.) számú határozati javaslatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester a labdarúgó szakosztály vezetıjeként elmondja, hogy 
szőkös a támogatás. Több településen több pénz jut a sportra. A szők keretek között 
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próbálnak mőködni. Több vállalkozói támogatásra lenne szükség. Az utazási költségek 
magasak, ami jelentıs plusz terhet ró az EVSE költségvetésére. Az lenne az igazi, ha több 
támogatást kaphatnának az önkormányzattól, de a pénzügyi helyzet stabilizálása után talán 
erre is sor kerülhet. Megköszöni mind a sportolóknak, mind a szakosztályvezetıknek a 
munkájukat, és hogy öregbítik Enying város hírnevét. Kéri, hogy aki a szakosztályi 
beszámolók elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
126/2011. (IV. 27.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az Enyingi Városi Sportegyesület Birkózó, Nıi 
Labdarúgó és Labdarúgó szakosztályainak 2010. évi 
beszámolóját elfogadja. 

 
 
4.2 HBFGÁI vezetıjének pedagógiai program módosítására vonatkozó kérelme 
 
Dr. Pintér György polgármester módosító javaslata két részt érint: az általános iskolai 
testnevelés szakot, és a gimnáziumnál indulna be két új képzés: sajtónyilvánosság, 
kommunikáció valamint rendészeti szak. Javasolja felkérni Pintérné Bernyó Piroska 
közoktatási szakértıt a pedagógia program-módosítás véleményezésére a mőködési hitel 
terhére. 
 
Vajda Balázs OKS elnök ismerteti, hogy azért nem javasolt a bizottság a szakértı felkérését, 
mert az intézményátadás miatt ez most nem aktuális. Szerinte minden olyan dolgot 
támogatni kell, ami az iskola munkáját segíti. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy mivel Polgármester úr módosító javaslatot tett, ha 
azt, és az egységes szerkezető határozati javaslatot elfogadja a testület, úgy felkérik a 
szakértıt a véleményezésre. 
 
Viplak Tibor képviselı fontosnak tartja a felkérést, mert idén még pótjelentkezést is lehetne 
meghirdetni májustól, ha a testület elfogadja. Az országban hat helyen van ilyen 
kommunikációs képzés, ez elınyt jelentene a gimnáziumnak. A szakértınek, aki egy érdi 
intézmény vezetı-helyettese, is nagyon tetszett a rendészeti program, lehetséges, hogy ık is 
beindítják. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy ha a testület most fel is kéri a szakértıt, utána még 
nevelıtestület és szülıi munkaközösség, valamint diákönkormányzat elé kell vinni 
véleményezésre, és a vélemények beérkezését követı testületi döntés után hirdethetı meg a 
pótfelvételi. 
 
Vajda Balázs OKS elnök ismerteti, ezen vélemények hiánya miatt döntött így a bizottság. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı szerint ezzel a Képviselı-testület kifejezné azt a szándékát, hogy 
a gimnázium tovább mőködjön. 
 
Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki a módosító javaslattal egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
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Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
127/2011. (IV. 27.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Herceg 
Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola pedagógiai 
program módosításának véleményezésére szakértıi vélemény 
megkérésére irányuló módosító javaslatot elfogadta. 

 
Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki a módosított határozati javaslattal egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
128/2011. (IV. 27.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és 
Általános Iskola pedagógiai programja módosításának 
(általános iskola: testnevelés szak; gimnázium: 
sajtónyilvánosság, kommunikáció, valamint rendészeti szakok) 
véleményezésére felkéri Pintérné Bernyó Piroska (lc: 2471 
Baracska, Országút u. 37/d., ig.sz: SZ025621) közoktatási 
szakértıt. A szakértı megbízási díját a Képviselı-testület a 
mőködési hitel terhére biztosítja.  
 
A Képviselı-testület meghatalmazza a polgármestert a 
megbízási szerzıdés aláírására. 
 
Határidı:  azonnal 
Felelıs:    Dr. Pintér György polgármester 

 
 
4.3 Városi Könyvtár nyitvatartási idejének módosítása 
 
Vajda Balázs OKS elnök elmondja, hogy az intézményvezetı fordult a bizottsághoz azzal, 
hogy infrastrukturális fejlesztésre nyílik pályázati lehetıség 100%-os támogatottsággal. A 
fejlesztés elengedhetetlen lenne, mert több 1000 kötetnek nincs helye. Véleménye szerint ezt 
a pályázatot támogatni kell, ehhez kell feltételt biztosítani. A pályázat beadásának feltétele, 
hogy a könyvtár nyitva tartása haladja meg a 30 órát. A bizottság javasolja 31 órában 
megállapítani a könyvtár nyitva tartását. 
 
Rideg Lászlóné könyvtárvezetı elmondja, hogy jelenleg 32 óra a nyitva tartás, ami május 1-
tıl 20 órára csökkenne. 
 
Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki a könyvtár nyitva tartásának 31 órában való 
megállapításával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
129/2011. (IV. 27.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, támogatja a Vas Gereben Mővelıdési Ház és 
Könyvtárnak a Társadalmi Infrastruktúra Program keretében 
Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastuktúra fejlesztése 
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- "Tudásdepo-Expressz" címő TIOP-1.2.3/11/1. kódszámú 
pályázaton való részvételét.  
A Képviselı-testület a pályázati feltételek biztosítása érdekében 
a városi könyvtár nyitva tartási idejét heti 31 órában határozza 
meg.  
 
Határidı:  azonnal 
Felelıs:    Dr. Pintér György polgármester 

 
Dr. Pintér György polgármester átadja a szót Nyikos Istvánnak, a TFB elnökének. 
 
 
5. Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elıterjesztései 
5.1 Fı u. 88. szám elıtti autóbuszváró terve 
 
Nyikos István TFB elnök ismerteti a bizottság buszváró kialakításához költség biztosítására, 
valamint munka elvégzésével az EVSZI megbízására irányuló melléklet szerinti 42/2011. (IV. 
18.) számú határozati javaslatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. 
 
Viplak Tibor PERB. elnök elmondja, hogy a PERB is tárgyalta, és támogatta a javaslatot. 
Régi vágya ez a balatonbozsokiaknak, mert talán ez az egyetlen buszmegálló a városban, 
ahol nincs fedett váró. 
 
Vajda Balázs OKS elnök szerint a városvezetéssel szemben ez régi követelése az ott 
lakóknak, és most van mód a kivitelezésre. 
 
Dr. Pintér György polgármester szerint fıleg a gyerekek miatt fontos. 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   
130/2011. (IV. 27.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az Enying-Balatonbozsok Fı u. 88/a. szám elé 
elhelyezendı buszváró megvalósításához 95 eFt + Áfa összeget 
biztosít a mőködési hitel terhére, továbbá tárgyi munka 
elvégzésével megbízza Enying Város Szolgáltató Intézményét. 
 
Felelıs:  dr. Pintér György polgármester; 

Viplak Tibor EVSZI vezetı 
Határidı:  folyamatos 

 
 
5.2 Energiaauditra beérkezett árajánlatok megvitatása 
 
Nyikos István TFB elnök ismerteti a bizottság vállalkozási szerzıdés kötésére, audit 
elvégzésére irányuló melléklet szerinti 43/2011. (IV. 18.) számú határozati javaslatát. Szerinte 
ezzel csak nyerhet a város. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Elmondja, 
hogy ajánlatot kapott az önkormányzat, hogy átnézik a számlákat a megtakarítás 20%-áért. A 
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megtakarítás 80%-a megmarad az önkormányzatnak. Ha pedig nem eredményez 
megtakarítást, akkor díjtalanul nézték át a számlákat. 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   
131/2011. (IV. 27.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Vállalkozási szerzıdést köt az ALBA-Trezor 
Villamos Biztonságtechnikai Mőszaki és Mérnöki Szolgáltató 
Kft-vel (8003 Székesfehérvár Pf: 37; képviseli: Hegedüs István 
ügyvezetı igazgató) az önkormányzat és intézményei elmúlt 24 
havi idıszakra vonatkozó közüzemi-auditjának elvégzésével és 
az esetlegesen mutatkozó túlfizetések kimutatásával az alábbi 
feltételekkel: 
− az energiaszámlák és közüzemi szerzıdések átvizsgálása 

díjtalan, 
− az energiaszámlák és közüzemi szerzıdések átvizsgálása 

helyben, az önkormányzat székhelyén történik, 
− a vállalkozási díj a realizálható megtakarítás esetén az éves 

megtakarítás 20 %-a 
Amennyiben a vállalkozó fenti feltételekkel a közüzemi-audit 
elvégzését nem vállalja, akkor a beérkezett árajánlatok közül a 
következı legkedvezıbbet benyújtó szervezettel (Axing 
Business Development – 1112 Budapest, Budaörsi út 152/b.; 
GET Energy – 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 31.) köt 
megállapodást a vállalkozási díj kivételével változatlan 
feltételekkel. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerzıdés 
aláírására. 
 
Felelıs:  Dr. Pintér György polgármester 
Határidı:  2011. május 31. 

 
 
5.3 Közlekedési rend felülvizsgálata 
 
Nyikos István TFB elnök ismerteti a bizottság forgalmi rend megváltoztatására irányuló 
melléklet szerinti 45/2011. (IV. 18.) számú határozati javaslatát. 
 
Méreg János alpolgármester szerint ne határozzák meg, hova milyen táblát rakjanak ki. A 
bizottsági ülésen elhangzottak nem mindegyikével ért egyet. Szerinte két mellékút 
keresztezıdésébe ne tegyenek ki „állj, elsıbbségadás kötelezı” táblát. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy az Alpolgármester úr az imént a PERB módosító 
javaslatára utalt, ami még nem hangzott el. A TFB elıterjesztése nem tartalmaz „állj, 
elsıbbségadás kötelezı” táblára való utalást. 
 
Viplak Tibor PERB elnök elmondja, hogy a PERB bizottság ülésén módosító javaslat 
született az elıterjesztéshez, melynek financiális okai is vannak, továbbá kiegészítették az 
elıterjesztést azzal, hogy a Kossuth u. Vörösmarty u. keresztezıdésébe közlekedési tükör 
kerüljön elhelyezésre, melyre 60 eFt biztosítását javasolják. 
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Mihályfi Gábor aljegyzı szerint ennél többet tartalmazott a PERB határozati javaslata. 
Javasolja tisztázni. 
 
Dr. Pintér György polgármester módosító javaslata, hogy a csatornázás elıtt állva, most nem 
költene erre pénzt. Késıbb a nehézgépjármővek behajtását is szabályozni kell, arra is 
táblákat kell kihelyezni. Egyedül a tükör kihelyezésével ért egyet. A többi tábla lehet, hogy 
nem is tud majd funkcionálni a csatorna kivitelezés miatt. 
 
Méreg János alpolgármester megérti Polgármester úr érveit, de a Dózsa Gy. u. különleges 
helyzetben van, ugyanis jelenleg a jobb kéz szabály miatt a mellékutcákból jövıknek van 
elsıbbsége. 
 
Viplak Tibor képviselı elmondja, hogy az EVSZI-ben van 6 db fóliázott tábla, az oszlop 
hozzá pedig 6.000,- Ft-ba kerül darabonként. Szerinte a Semmelweis u.-ban is célszerő lenne 
elhelyezni. 
 
Vajda Balázs képviselı szerint a Semmelweis u.-ban is fontos lenne rendezni a helyzetet, 
mert maguk a közlekedési helyzetek, és az azokat követı szóváltás is rendkívül veszélyes. 
 
Buza Lajos képviselı szerint a Semmelweis u. – Vas G. u. sarkán STOP tábla van, ott nincs 
mit rendezni. 
 
Vajda Balázs képviselı szerint a Semmelweis-Liszt F.-Erkel F. utcákról van szó. 
 
Buza Lajos képviselı szerint a Liszt F. u. sarkán STOP tábla van, az Erkel F. utcában meg 
soha nem volt probléma. 
 
Nyikos István TFB elnök elmondja, hogy azért merült fel a javaslat, mert rendelkezésre 
állnak a táblák, és csekély költségbıl megvalósítható lenne. 
 
Dr. Pintér György polgármester a módosító javaslat összehangolása érdekében pár perc 
szünetet rendel el. 
 
Az ülés rövid szünet után 16.46 órakor folytatódik. A testület létszáma változatlan. 
 
Dr. Pintér György polgármester szavazásra bocsátja az elhangzott PERB módosító javaslatot. 
Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület igen szavazat nélkül, 7 ellenszavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
132/2011. (IV. 27.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
Pénzügyi, Ellenırzı és Rendészeti Bizottság közlekedési rend 
felülvizsgálatával kapcsolatos módosító javaslatát nem fogadta 
el. 

 
Dr. Pintér György polgármester ismerteti Méreg János alpolgármester módosító javaslatát, 
mely szerint a Liszt F. – Semmelweis utcák keresztezıdésébe STOP tábla marad, tehát 
kikerül az eredeti határozati javaslatból, az Erkel F., Vöröshajnal és Semmelweis utcák 
sarkára elsıbbségadás kötelezı tábla, a négy malomsori utcánál szintén elsıbbségadás 
kötelezı tábla kerüljön elhelyezésre, a rendelınél behajtani tilos tábla kiegészítı táblája 
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pedig: „kivéve egészségügyi dolgozók, polgárırség, ott lakók és ügyeletre érkezık” 
szöveggel. 
 
Viplak Tibor képviselı a megvalósítás határidejének 2011. május 15. napját javasolja, 
felelısnek pedig az EVSZI vezetıjét. 
 
Dr. Pintér György polgármester szavazásra bocsátja az elhangzott módosító javaslatot. Kéri, 
hogy aki azzal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
133/2011. (IV. 27.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
közlekedési rend felülvizsgálatával kapcsolatos, az alábbi 
táblák elhelyezésére irányuló módosító javaslatot elfogadta. 
 
- az Erkel F., Vöröshajnal és Semmelweis utcák sarkára 

elsıbbségadás kötelezı tábla, 
- a négy Dózsa Gy. utcáról nyíló mellékutcánál 

elsıbbségadás kötelezı tábla, 
- a rendelınél behajtani tilos tábla kivéve: egészségügyi 

dolgozók, polgárırség, helyben lakók és ügyeletre érkezık 
táblával kiegészítve 

 
Dr. Pintér György polgármester szavazásra bocsátja a fentiek szerint módosított 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   
134/2011. (IV. 27.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az alábbi útcsatlakozások forgalmi rendjét 
2011. június 1. napjától akként határozza meg, hogy a kihajtási 
oldalon az alábbi szabályokat vezeti be: 
 
- Semmelweis u. - Vöröshajnal u. és  Erkel F. u.: 

„elsıbbségadás kötelezı”, 
- Dózsa Gy. u. - József A., Móricz Zs., Táncsics M. u., Esze T. 

u.: „elsıbbségadás kötelezı”, 
- Rendelıintézet, volt mentıállomás parkoló: „behajtani 

tilos” és „kivéve egészségügyi dolgozók, polgárırség, 
helyben lakók és ügyeletre érkezık”. 

 
Felkéri Enying Város Szolgáltató Intézményét, hogy a 
megváltozott forgalmi rendnek megfelelı közlekedési táblákat 
helyezze ki, melynek megvalósítására 85 eFt-ot a mőködési 
hitel terhére biztosítja. 
 
Felelıs:  dr. Pintér György; Viplak Tibor EVSZI vezetı 
Határidı:  2011. május 31. 

 
 



15/22 

5.4 Schrammel Zoltán ingatlanvételi ajánlata 0106/19 
 
Nyikos István TFB elnök ismerteti a bizottság szántó értékesítésére irányuló, melléklet 
szerinti 46/2011. (IV. 18.) számú határozatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kéri, hogy aki 
a szántó értékesítésével egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
135/2011. (IV. 27.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az önkormányzat ½ tulajdoni hányadában 
lévı enyingi 0106/19 hrsz-ú, mindösszesen 823 m2 nagyságú, 
szántó mővelési ágú, 2,72 AK értékő ingatlanát értékesíti 
Schrammel Zoltán 8130 Enying, Dózsa Gy. u. 56. szám alatti 
lakos részére 40 000,- Ft/AK áron  (a vételár: 54 400,- Ft, azaz 
ötvennégyezer négyszáz forint).  
Az ügyvédi és földmérıi költségek a vevıt terhelik. 
 
Felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerzıdés 
aláírására. 
 
Felelıs:  dr. Pintér György polgármester 
Határidı:  2011. május 31. 

 
 
6. Pénzügyi, Ellenırzı és Rendészeti Bizottság elıterjesztései 
6.1 Belsı ellenırzés 
6.1.1 Belsı Ellenırzési Kézikönyv 
 
Viplak Tibor PERB elnök elmondja, hogy az Ámr. és az Áht. a belsı ellenıri feladatokra 
nagy hangsúlyt fektet, és komolyan ellenırzik a feladatok elvégzését. A Belsı Ellenırzési 
Kézikönyvet a bizottság megvitatta és egyhangúlag elfogadásra javasolja. Ismerteti a 
bizottság erre irányuló melléklet szerinti 64/2011. (IV. 19.) számú határozatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés, 
észrevétel nem lévén kéri, hogy aki a Kézikönyv elfogadásával egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
136/2011. (IV. 27.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Enying Város Önkormányzatának „Belsı 
Ellenırzési Kézikönyvét” – a határozat mellékletét képezı 
formában és tartalommal – elfogadja. 
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6.1.2 Éves összefoglaló Ellenırzési jelentés 
 
Viplak Tibor PERB elnök elmondja, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta a jelentés 
elfogadását. Ismerteti a bizottság jelentés elfogadására irányuló melléklet szerinti 65/2011. 
(IV. 19.) 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   
137/2011. (IV. 27.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Enying Város Önkormányzatának „Éves 
összefoglaló ellenırzési jelentését” – a határozat mellékletét 
képezı tartalommal – elfogadja. 

 
 
6.1.3 A folyamatba épített, elızetes, utólagos és vezetıi ellenırzés (FEUVE) 

szabályzata 
 
Viplak Tibor PERB elnök elmondja, hogy rengeteg munka van a szabályzat mögött, és 
rendkívül fontos maga a tevékenység. A bizottság egyhangúlag támogatta a szabályzat 
elfogadásra javaslását. Köszöni azok munkáját, akik részt vettek a szabályzat elkészítésében, 
és pontosan, precízen elkészítették a szabályzatot. Ismerteti a bizottság szabályzat 
elfogadására irányuló melléklet szerinti 66/2011. (IV. 19.) 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   
138/2011. (IV. 27.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Enying Város Önkormányzatának „A 
folyamatba épített elızetes utólagos és vezetıi ellenırzés 
(FEUVE) szabályzatát” – a határozat mellékletét képezı 
tartalommal és formában – elfogadja, egyben a Polgármesteri 
Hivatal Ügyrendjét ezzel szabályzattal, mint függelékkel 
kiegészíti. 

 
 
6.1.4 Jelentések 
6.1.4.1 Városi Bölcsıde normatíva elszámolás 
 
Viplak Tibor PERB elnök elmondja, hogy a belsı ellenır megfelelınek minısítette az 
elszámolást. A bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolja azt. Ismerteti a bizottság 
jelentés elfogadására irányuló melléklet szerinti 67/2011. (IV. 19.) számú határozatát. 
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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   
139/2011. (IV. 27.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a „Városi Bölcsıde 2010. évi költségvetési 
normatíva elszámolásáról” készült – a határozat mellékletét 
képezı – belsı ellenırzési jelentést elfogadja. 

 
 
6.1.4.2 Egyesített Szociális Intézmény normatíva elszámolás 
 
Viplak Tibor PERB elnök elmondja, hogy a belsı ellenır megfelelınek találta az 
elszámolást. A bizottság megtárgyalta, és egyhangúlag elfogadásra javasolja azt. Ismerteti a 
bizottság jelentés elfogadására irányuló melléklet szerinti 68/2011. (IV. 19.) 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   
140/2011. (IV. 27.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a „Egyesített Szociális Intézmény 2010. évi 
költségvetési normatíva elszámolásáról” készült – a határozat 
mellékletét képezı – belsı ellenırzési jelentést elfogadja. 

 
 
6.1.4.3 HBFGÁI normatíva elszámolás 
 
Viplak Tibor PERB elnök elmondja, hogy a belsı ellenır megfelelınek minısítette az 
elszámolást. A bizottság megtárgyalta, és egyhangúlag elfogadásra javasolja azt. Ismerteti a 
bizottság jelentés elfogadására irányuló melléklet szerinti 69/2011. (IV. 19.) 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   
141/2011. (IV. 27.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a „Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és 
Általános Iskola 2010. évi normatíva elszámolása 
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ellenırzésérıl” készült – a határozat mellékletét képezı – belsı 
ellenırzési jelentést elfogadja. 

 
 
6.1.4.4 Támogatások elszámolása 
 
Viplak Tibor PERB elnök elmondja, hogy a belsı ellenır megfelelınek minısítette az 
elszámolást. A bizottság megtárgyalta, és egyhangúlag elfogadásra javasolja azt. Ismerteti a 
bizottság jelentés elfogadására irányuló melléklet szerinti 70/2011. (IV. 19.) számú 
határozatát. Hibaként rótta fel a belsı ellenır, hogy az elszámolások határidıben történjenek. 
 
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   
142/2011. (IV. 27.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy „Enying Város Önkormányzata által 2010. 
évben nyújtott támogatások elszámolásáról” készült – a 
határozat mellékletét képezı – belsı ellenırzési jelentést 
elfogadja. 

 
 
6.1.4.5 HBFGÁI utóellenırzése 
 
Viplak Tibor PERB elnök elmondja, hogy a belsı ellenır megfelelınek minısítette az 
intézkedési tervben foglaltak végrehajtását. A bizottság megtárgyalta, és egyhangúlag 
elfogadásra javasolja azt. Ismerteti a bizottság jelentés elfogadására irányuló melléklet 
szerinti 71/2011. (IV. 19.) 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   
143/2011. (IV. 27.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a „Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és 
Általános Iskola 75-2/2011. számú intézkedési terv 
megvalósulásának vizsgálatáról” készült – a határozat 
mellékletét képezı – belsı ellenırzési jelentést elfogadja. 

 
 
6.1.4.6 Szirombontogató Óvoda utóellenırzése 
 
Viplak Tibor PERB elnök elmondja, hogy a belsı ellenır megfelelınek minısítette az 
intézkedési tervben foglaltak végrehajtását. A bizottság megtárgyalta, és egyhangúlag 
elfogadásra javasolja azt. Ismerteti a bizottság jelentés elfogadására irányuló melléklet 
szerinti 72/2011. (IV. 19.) számú határozatát. 
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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   
144/2011. (IV. 27.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a „Szirombontogató Óvoda 21-1/2011. számú 
intézkedési terv megvalósulásának vizsgálatáról” készült – a 
határozat mellékletét képezı – belsı ellenırzési jelentést 
elfogadja.  

 
 
6.1.5 Éves ellenırzési terv 1. számú módosítása 
 
Viplak Tibor PERB elnök elmondja, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a 
módosítást. Ismerteti a bizottság módosítás elfogadására irányuló melléklet szerinti 73/2011. 
(IV. 19.) 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   
145/2011. (IV. 27.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Enying Város Önkormányzatának a „2011. évi 
Éves Ellenırzési Tervének” 1. számú módosítását – a határozat 
mellékletét képezı formában – elfogadja. 

 
 
6.2 Pénzügyi fedezet biztosítása útkátyúzáshoz 
 
Viplak Tibor PERB elnök elmondja, hogy az EVSZI felmérte az útkátyúkat, és kb. 3,5 millió 
Ft-ra lenne szükség. Tekintettel azonban a likviditási gondokra, a bizottság most 1 millió Ft 
biztosítását javasolja a mőködési hitel terhére, a fennmaradó 2.596 eFt-ot pedig a likviditás 
helyreállásának függvényében biztosítaná. Ahol égetıen szükséges, ott meg kell csinálni a 
kátyúzást. 2010-ben erre nem jutott pénz. Reméli, hogy a csatornázás után az utak is rendben 
lesznek majd. Kéri a Képviselı-testület támogatását. Ismerteti a bizottság pénzügyi fedezet 
biztosítására irányuló, melléklet szerinti 74/2011. (IV. 18.) számú határozatát. 
 
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı kérdezi, hogy pénzügyi fedezetrıl beszélnek vagy 
likviditásról. A mőködési hitel terhére csak akkor biztosíthatják az összeget, ha más kiadást 1 
millió Ft-tal csökkentene a testület. Ez még csak elıirányzat, a felhasználása pedig likviditási 
probléma, ami szintén fennáll. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, hogy lehetne-e saját bevétel a fedezet, ingatlan 
bérbeadás vagy értékesítés. 
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Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı szerint a többletbevétel terhére lehet biztosítani az 
összeget. 
 
Dr. Pintér György polgármester megállapítja, hogy a módosító javaslat úgy szól, hogy az 1 
millió Ft-ot a többletbevétel terhére biztosítja a testület. Ez az összeg arra elég, hogy a 
tengelytörı kátyúkat megszüntessék. Nagy pénzösszegeket nem érdemes beleölni ebbe a 
csatornázás elıtt. Reméli, hogy utána meg tudják majd oldani az aszfaltozást. Kéri, hogy aki 
a módosító javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
146/2011. (IV. 27.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
útkátyúzáshoz pénzügyi fedezet biztosításául a 
többletbevételek megjelölésére irányuló módosító javaslatot 
elfogadta. 

 
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   
147/2011. (IV. 27.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az önkormányzat belterületi utjainak 
kátyúzására 1 millió Ft-ot biztosít a többletbevételek terhére, 
hogy a legveszélyesebb utcaszakaszokon Enying Város 
Szolgáltató Intézménye a kátyúzást megvalósíthassa. 
 
Amennyiben a késıbbiek során az önkormányzat (pénzügyi) 
likviditási helyzete helyreáll, a fennmaradó összeget – 
2.596.000,- Ft-ot – is biztosítja. 
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Dr. Pintér György polgármester 
   Viplak Tibor EVSZI vezetı 

 
 
6.3 A bölcsıdei alapellátáson túli szolgáltatások térítési díjának megállapítása, 

alapellátáson túli szolgáltatások szabályzata 
 
Viplak Tibor PERB elnök elmondja, hogy a bölcsıde vezetıjétıl megkapták az 
önköltségszámítást, ami alapján plusz szolgáltatásokat tud majd nyújtani az intézmény. 
Ismerteti a bizottság a térítési díjtervezet és az alapszolgáltatásokon túli szolgáltatások 
szabályzattervezetével való egyetértés kinyilvánítására irányuló melléklet szerinti 76/2011. 
(IV. 18.) számú határozatát. Kérdezi az intézményvezetıt, kívánja-e kiegészíteni szóban az 
anyagot. 
 
Királyné Csernánszki Ilona intézményvezetı nem kívánja kiegészíteni az írásbeli anyagot. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Észrevétel 
nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
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A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
148/2011. (IV. 27.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Városi Bölcsıde vezetıje által, a bölcsıdei 
alapellátáson túli szolgáltatások térítési díjának 
megállapításáról, illetve az alapellátáson túli szolgáltatások 
szabályzatáról készített – a határozat mellékletét képezı – 
tervezetével egyetért. 

 
 
6.4   
 
 
6.5 Folyószámlahitel-szerzıdés hosszabbítása 
 
Viplak Tibor PERB elnök elmondja, hogy a folyószámlahitel-szerzıdés április végén lejár, 
meg kellene hosszabbítani egy évre. Ismerteti a bizottság folyószámlahitel-szerzıdés 
meghosszabbítására irányuló melléklet szerinti 80/2011. (IV. 18.) 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   
149/2011. (IV. 27.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Magyar Takarékszövetkezet Bank Zrt-vel 
100.000.000 Ft hitelösszeg erejéig megkötött folyószámla hitel 
szerzıdést újabb 1 évre meghosszabbítja. A folyószámla hitel 
polgármesteri hatáskörben, mőködési célra vehetı igénybe. 

 
 
Dr. Pintér György polgármester javasol felvenni a napirendre további egy napirendi pontot, 
mert korábban döntöttek a könyvtár nyitva tartásáról, de ez a döntés maga után vonja a 
testület 89/2011. (III. 30.) számú határozatának módosítását, ami elmaradt. Ezt a módosítást 
javasolja napirendre venni. Ismerteti a könyvtár tervezett nyitva tartását. Kéri, hogy aki a 
napirendre tőzéssel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal a 89/2011. (III. 30.) számú határozat módosítását 
napirendre vette. 
 
Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki a határozat módosításával egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
150/2011. (IV. 27.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy 82/2011. (III. 30.) számú határozatát az 
alábbiak szerint módosítja: 
 
A „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” szövegrész 
helyébe  
„a felnıtt könyvtár nyitva tartását 2011. május 1. napjától az alábbiak 
szerint állapítja meg:  
  vasárnap    zárva 
hétfı    8-12 óráig 
kedd, csütörtök, péntek  12-17 óráig 
szerda    8-12 és 13-17 óráig 
szombat   8-12 óráig” 
szöveg lép. 

 
 
Dr. Pintér György polgármester - egyéb hozzászólás nem lévén – megköszöni a részvételt. 
A nyílt ülést 17.10 órakor bezárja. 
 
 
 
Enying, 2011. május 5. 
 
 
 
 
  Dr. Pintér György    Mihályfi Gábor 
     polgármester          aljegyzı 
 
 
 
 

   Vajda Balázs     Varga Gyula 
      hitelesítı       hitelesítı 

 
 


