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

Méreg János alpolgármester, 
Dr. Lelkes Ákos, Nyikos István, 
Vajda Balázs, Varga Gyula képviselık 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı 
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı 
 
Tolnai Zsuzsanna óvodavezetı 
Göbölös Szilvia óvodavezetı-helyettes 
Királyné Csernánszki Ilona bölcsıde vezetı 
Nemes Diána mővelıdési ház vezetı 
 
Füzy Éva 
Füzy Vince 
Molnár Lajos 
 
Szemerei Szilvia jegyzıkönyvvezetı 

 
Jelezte távolmaradását: Gebula Béla Ákos, Viplak Tibor képviselık 
 
Nem jelezte távolmaradását: Buza Lajos képviselı 
 
Dr. Pintér György polgármester köszönti a megjelenteket, a nyílt ülést 15.10 órakor 
megnyitja, megállapítja, hogy a képviselık határozatképes számban megjelentek, létszámuk 
6 fı. A jegyzıkönyv hitelesítésére javasolja dr. Lelkes Ákos és Méreg János képviselıket. 
Kéri, hogy aki a hitelesítık személyével egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal a jegyzıkönyv hitelesítıjeként Dr. Lelkes Ákos és 
Méreg János képviselıket elfogadta. 
 
A jegyzıkönyv vezetésére felkéri Szemerei Szilviát. Ismerteti, hogy a napirenddel 
kapcsolatban három változtatást javasol. Az 5.5 napirendi pontot javasolja levenni a 
napirendrıl, késıbb születne döntés errıl, a TFB módosítását követıen. 2.4 napirendi 
pontként javasolja napirendre tőzni az átfogó értékelést a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatok 2010. évi ellátásáról, és 3.2 napirendi pontként javasolja napirendre tőzni a 
kistérségi orvosi ügyelet kérdését. Kéri, hogy aki az 5.5 napirendi pont napirendrıl való 
levételével egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal a 5.5 Mővelıdési Ház kérelme Vas Gereben 
Mővelıdési Ház elıtti parkrészen játszótéri játékok ideiglenes telepítése napirendi pontot levette a 
napirendrıl. 
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Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki az átfogó értékelés a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok 2010. évi ellátásáról 2.4 napirendi pontként való napirendre 
vételével egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az átfogó értékelést a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok 2010. évi ellátásáról 2.4 napirendi pontként napirendjére tőzte. 
 
Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki a kistérségi orvosi ügyelet 3.2 napirendi 
pontként való napirendre vételével egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal a kistérségi orvosi ügyeletet 3.2 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 6 igen, egyhangú szavazattal a módosított napirendet elfogadta. 
 
N a p i r e n d: 
Nyílt ülés  
 

1. Polgármester, Alpolgármester elıterjesztései 
1.1 Kitüntetések adományozása 
1.2 Megváltozott munkaképességőek foglalkoztatása 

 
 Elıadó: Dr. Pintér György, Méreg János 
 polgármester           alpolgármester 

 
 

2. Jegyzı, Aljegyzı elıterjesztései 
2.1 Az intézményi étkezési normákról és térítési díjakról szóló 24/2009. (VI. 29.) 

önk. rendelet módosítása 
/Az EÜB. támogató döntése a bizottság elıterjesztéseiben olvasható. 

2.2 Az egyes szociális ellátásokról szóló 14/2000. (IV. 19.) önk. rendelet 
módosításáról szóló 11/2011. (IV. 29) önk. rendelet módosítása 

2.3 Alapító okirat módosítása – Városi Bölcsıde 
2.4 Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2010. évi 

ellátásáról 
 

  Elıadó: Mihályfi Gábor 
                aljegyzı 
 
 

3. Egészségügyi és Szociális Bizottság elıterjesztései 
3.1 Városi Bölcsıde 
3.1.1 Beszámoló a 2010. évi tevékenységrıl 
3.1.2 Költözési szünet 
3.1.3 Alapdokumentumok elfogadása 

- Gondozás – Nevelés Szakmai Program 
- Szervezeti és Mőködési Szabályzat 

3.1.4 Dolgozói létszámbıvítés 
3.2 Kistérségi orvosi ügyelet 
 

 Elıadó: Dr. Lelkes Ákos 
         Eü. Biz. elnöke 
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4. Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elıterjesztése 
4.1 Beiskolázások, tanulócsoportok alakulása 2011/2012. tanévben 
4.1.1 Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 
4.1.2 Szirombontogató Óvoda 

/A TFB támogató döntése a bizottság elıterjesztései között 
olvasható./ 

4.2 A 2010. évi országos kompetenciamérés eredményeinek ismertetése, az 
abból adódó intézményi feladatok 

 
 Elıadó: Vajda Balázs 
          OKS elnöke 
 

5. Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elıterjesztései 
5.1 Cinca Térségi Vízi Társulattal kötendı üzemeltetıi szerzıdés 

megvitatása 
5.2 10 csoportos városi óvoda és városi sportcsarnok megvalósítására 

vonatkozó szakmai koncepció ismételt megvitatása 
/A PERB támogató döntése a bizottság elıterjesztései között 
olvasható./ 

5.3 Zöld Szem 04 Kft. kérelme – út szélesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás 
kérése 

5.4 A 0118/3 és 0118/8 hrsz-ú ingatlanok térítésmentes használatba adása 
Mikó Liane Edith részére 

5.5  
 

  Elıadó: Nyikos István 
         TFB elnöke 
 

6. Pénzügyi, Ellenırzı és Rendészeti Bizottság elıterjesztései 
6.1 Együttmőködési megállapodások 
6.1.1 EVSZI-Városi Bölcsıde 
6.1.2 EVSZI-ESZI 
6.1.3 EVSZI-Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 
6.1.4 EVSZI-Szirombontogató Óvoda 
6.2 Vételi ajánlat 
 

  Elıadó: Viplak Tibor 
                 PERB elnöke 
 
1. Polgármester, Alpolgármester elıterjesztései 
1.1 Kitüntetés adományozása 
 

Dr. Pintér György polgármester ismerteti a Képviselı-testület 117/2011. (IV. 14.) számú 
határozatát, mellyel Dr. Füzy Éva részére „Önkormányzati Elismerı Oklevél”-t adományoz, 
majd átadja a kitüntetett lányának, Füzy Évának, és férjének Füzy Vincének az oklevelet. A 
kitüntetettnek, aki betegsége miatt maradt távol, jobbulást kíván. 
 

Füzy Vince Dr Füzy Éva nevében megköszöni az elismerést. Mindketten jó munkát 
kívánnak a Képviselı-testületnek, elköszönnek, és távoznak a tanácsterembıl. 
 

Dr. Pintér György polgármester ismerteti a Képviselı-testület 160/2011. (V. 25.) számú 
határozatát, mellyel Göbölös Szilvia részére „Kiváló Közszolgálatért” kitüntetést 
adományoz, majd átadja Göbölös Szilvia részére az oklevelet, bronz emlékérmet, és kerámia 
plakettet. 
 

Göbölös Szilvia megköszöni az elismerést. 
 

Dr. Pintér György polgármester napirend elıtt 3-4 perc idıtartamban szót ad a Fundamenta 
képviselıjének, Molnár Lajos úrnak, hogy ismertesse az új lehetıségeket, melyek a 
lakosságot is érdekelhetik. 
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Molnár Lajos üdvözli jelenlévıket, köszöni a lehetıséget, és ismerteti, hogy az idei évben 
több önkormányzatot is megkerestek, és együttmőködések születtek. A januári 
törvénymódosítás lehetıvé tette a lakás-takarékpénztárnak, hogy 40 milliárd Ft tıkét 
szabadítson fel a devizahitelesek megsegítésére, hitelek kiváltására állami támogatással. A 
mai gazdasági helyzetben fontossá vált az öngondoskodás, melyet cégükön keresztül az 
állam vissza nem térítendı támogatással ösztönöz. A cég lakossági fórumon keresztül 
kívánja széles körben tájékoztatni a lakosságot a lehetıségekrıl, és válaszolnak a felmerülı 
kérdésekre. Fontosnak tartja kihangsúlyozni, hogy az állami támogatás alanyi jogon jár, és 
minden lakáscélú devizahitel kiváltható vele. Az idei évtıl családon belül összevonható ez a 
pénz, így akár 2.880.000,- Ft támogatás is elérhetı és felhasználható. Abban kéri a 
támogatást, hogy ez a lakossági fórum elérje a célját, és minél szélesebb körben tudjanak 
segíteni. Ha a támogatást megkapja, a részleteket egyezteti Alpolgármester úrral. 
Megköszöni a figyelmet, és elköszön. 
 

15.17 órakor Molnár Lajos távozik a tanácsterembıl. 
 
 
1.2 Megváltozott munkaképességőek foglalkoztatása 
 

Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy az önkormányzatnak 9.000.000 ,- Ft 
rehabilitációs járadékot kell fizetni, ha megfelelı számú megváltozott munkaképességő 
személyt nem foglalkoztat. Alpolgármester úr próbált olyan személyeket beszervezni, akik 
megfelelnek a jogszabályi elıírásoknak, és vállalnák is a foglalkoztatást. Sikerrel járt, így 6 fıt 
tudna foglalkoztatni az önkormányzat. 
 

Méreg János alpolgármester ismerteti a 6 fı megváltozott munkaképességő személy 2011. 
június 1. napjától való foglalkoztatására irányuló melléklet szerinti határozati javaslatot. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése. Kérdés nem lévén kéri, 
hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
161/2011. (V. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy 2011. június 1. napjától 5 hónap idıtartamra – 
munkaszerzıdés keretében, bruttó 63.287,- Ft/hó összegért – 6 
fı megváltozott munkaképességő személy foglalkoztatását 
vállalja 4 illetve 6 órában azzal, hogy felettük a munkáltatói 
jogkör gyakorlója a polgármester. Ezen idıtartamra a 
Polgármesteri Hivatal költségvetési létszámkeretét 1 fıvel, 
Enying Város Szolgáltató Intézménye és a pénzügyi gazdasági 
szempontból hozzá tartozó intézmények közül a Herceg 
Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola, a 
Szirombontogató Óvoda és az Egyesített Szociális Intézmény 
költségvetési létszámkeretét összesen 5 fıvel megemeli. 
 
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a költségvetési rendelet 
módosítását készítse elı. 
 
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Dr. Pintér György polgármester 
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2. Jegyzı, aljegyzı elıterjesztései 
2.1 Az intézményi étkezési térítési díjakról szóló 24/2009. (VI. 29.) önk. rendelet 

módosítása 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy az Eü. Biz. támogatta a rendeletmódosítás 
tervezetet, mely szerint a bölcsıdei étkezés térítési díjában történne változás. A törvény 
lehetıvé teszi, hogy a rezsiköltség 50%-a beépítésre kerüljön a térítési díjba. A normatíva 
nagyon kevés, nem fedezi a kiadásokat, ezért elszámolható a rezsi 50%-a. Ez a módosítás 
csak a bölcsıdére vonatkozik, de a következı hónapban a többi intézmény térítési díját is át 
kell számolni, mert a szolgáltató megküldte az önkormányzatnak az áremelésre vonatkozó 
levelét. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı ismerteti, hogy a bizottság tárgyalta a tervezetet, elfogadta a 
térítési díj módosítását, és megkérte Aljegyzı urat, hogy készítse el a rendelet módosítására 
irányuló elıterjesztést. 
 
Dr. Pintér György polgármester - kérdés, észrevétel nem lévén - szavazásra bocsátja a 
rendelettervezet elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 

A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az intézmény étkezési térítési 
díjakról szóló 24/2009. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról jelen 
jegyzıkönyv mellékletét képezı 12/2011. (V. 30.) önkormányzati rendeletet alkotja. 

 
 
2.2 Az egyes szociális ellátásokról szóló 14/2000. (IV. 19.) önk. rendelet módosítása 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy a képviselık az elızı ülésen döntöttek a 
módosításról, mely a lakókörnyezet rendben tartása feltételeire vonatkozott. Az ülésen 
elhangzott javaslat beépítésre került, illetve az eltelt idı tapasztalatai következtében apróbb, 
technikai jellegő módosítás került be a tervezetbe a másodfokú hatóság, a kormányhivatal 
javaslatai alapján. A rendeletmódosítás elfogadásához minısített többség szükséges. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, véleménye. Kérdés, 
észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a rendelettervezet elfogadását. Kéri, hogy aki azzal 
egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 

A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az egyes szociális ellátásokról 
szóló 14/2000. (IV. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2011. 
(IV. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról jelen jegyzıkönyv mellékletét 
képezı 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendeletet alkotja. 

 
 
2.3 Alapító okirat módosítása – Városi Bölcsıde 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy a bölcsıdében induló alapellátáson kívüli 
szolgáltatásokat az alapító okiratban is át kell vezetni, hogy ezek a kiegészítı 
szolgáltatásokat indítani tudja az intézményvezetı. Jelen módosítás a korább döntés 
átvezetése, melyhez minısített többség szükséges. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Hozzászólás 
nem lévén kéri, hogy aki az alapító okirat módosításával egyetért, kézfelemeléssel 
szavazzon. 
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A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
162/2011. (V. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy a Városi Bölcsőde 16/2003. (I. 29.) számú 
határozattal elfogadott alapító okiratát 2011. július 01-i hatállyal 
az alábbiak szerint módosítja:  

 
− Az alapító okirat 5.3 pontja helyébe a következő 5.3 pont 

lép:  
  

[5. Tevékenysége: 

5.3 Alaptevékenységi szakfeladat szerinti besorolás:] 

 
„889101 Bölcsődei ellátás 
856012 Korai fejlesztés, gondozás 
856013 Fejlesztő felkészítés 
889109 Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó 
egyéb szolgáltatások” 
 

− Az alapító okirat 5.5 pontja az alábbi szövegrésszel egészül 
ki:  

 
„Az alapellátás prioritása melletti családtámogató 
szolgáltatások: játszócsoport és időszakos 
gyermekfelügyelet.” 
 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az alapító okirat 
egységes szerkezetbe foglalására, valamint a módosítás, 
továbbá az egységes szerkezetű alapító okirat Magyar 
Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére történő 
megküldésére. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Dr. Pintér György polgármester  

 
 
 
2.4 Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2010. évi ellátásáról 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy törvényi kötelezettségnek kell eleget tenni 
az átfogó értékelés évente történı elkészítésével, melyrıl a testületnek kell döntést hoznia. 
Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki az 
átfogó értékelés elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
163/2011. (V. 25.) számú határozata: 
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Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Enying Város Önkormányzatának 2010. évi 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásról szóló 
átfogó értékelését a jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét 
képezı formában és tartalommal elfogadja. 
 
Felkéri Szörfi István jegyzıt, hogy az értékelést a Fejér Megyei 
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának küldje meg. 
 
Határidı: 2011. május 31. 
Felelıs: Szörfi István jegyzı  

 
Dr. Pintér György polgármester átadja a szót Dr. Lelkes Ákos képviselınek, az Eü. Biz. 
elnökének. 
 
 
3. Egészségügyi és Szociális Bizottság elıterjesztései 
3.1 Városi Bölcsıde 
3.1.1 Beszámoló a 2010. évi tevékenységrıl 
 
Dr. Lelkes Ákos Eü. Biz. elnök ismerteti, hogy a bizottság 2011. május 11-én tartotta ülését, 
melyen több napirend is szerepelt, a legtöbb a Városi Bölcsıdével kapcsolatban, ezekben kéri 
a testület döntését. Meghívta az intézmény vezetıjét is, hogy ha kívánja, egészítse ki szóban 
elıterjesztéseit. 
 
Királyné Csernánszki Ilona bölcsıde vezetı megköszöni a lehetıséget, nem szeretné 
kiegészíteni a beszámolót, viszont szeretettel meghív minden képviselıt, és 
intézményvezetıt a bölcsıde holnapi átadó ünnepségére. 
 
Dr. Lelkes Ákos Eü. Biz. elnök elmondja, hogy a képviselıknek módja volt áttanulmányozni 
a beszámolót, melyet mindenki magas színvonalúnak és jónak tartott. Ismerteti a bizottság 
beszámoló elfogadására irányuló melléklet szerinti határozati javaslatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele, véleménye. 
Kérdés nem lévén kéri, hogy aki a beszámoló elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
164/2011. (V. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Városi Bölcsıde 2010. évi tevékenységérıl 
készült – jelen határozat mellékletét képezı - beszámolót 
elfogadja. 

 
 
3.1.2 Költözési szünet 
 
Dr. Lelkes Ákos Eü. Biz. elnök ismerteti a bizottság költözési szünet biztosítására irányuló 
melléklet szerinti határozati javaslatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester módosító javaslata, hogy egy hétre engedélyezze a testület a 
nevelési szünetet. 
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Dr. Lelkes Ákos Eü. Biz. elnök elmondja, hogy a bizottsági ülésen is felmerült egy konkrét 
idıtartam megszabása, de konzultálva az intézményvezetıvel, egyértelmővé vált, hogy az 
intézményvezetı a lehetı legrövidebb idı alatt kívánja lebonyolítani az átköltözést. 
 
Dr. Pintér György polgármester visszavonja módosító javaslatát. Kérdezi, van-e valakinek 
kérdése, észrevétele. Kérdés nem lévén kéri, hogy aki a nevelési szünet engedélyezésével 
egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
165/2011. (V. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Városi Bölcsıde felújított épületbe történı 
átköltözésének idejére gondozási szünetet engedélyez. 
 
Felkéri az intézményvezetıt, hogy a gondozási szünet idejét a 
helyben szokásos módon tegye közzé. 
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Királyné Csernánszki Ilona bölcsıde vezetı 

 
 
3.1.3 Alapdokumentumok elfogadása 
 

Gondozás – Nevelés Szakmai Program 
 
Dr. Lelkes Ákos Eü. Biz. elnök ismerteti a bizottság Gondozás – Nevelés Szakmai Program 
elfogadására irányuló melléklet szerinti határozati javaslatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés nem 
lévén kéri, hogy aki a program elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
166/2011. (V. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Városi Bölcsıde Gondozás – Nevelés 
Szakmai Programját – melléklet szerinti tartalommal - 
elfogadja. 

 
 

Szervezeti és Mőködési Szabályzat 
 
Dr. Lelkes Ákos Eü. Biz. elnök ismerteti a bizottság intézményi Szervezeti és Mőködési 
Szabályzat elfogadására irányuló melléklet szerinti határozati javaslatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés nem 
lévén kéri, hogy aki a szabályzat elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
167/2011. (V. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Városi Bölcsıde Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatát – melléklet szerinti tartalommal - elfogadja. 

 
 
3.1.4 Dolgozói létszámbıvítés 
 
Dr. Lelkes Ákos Eü. Biz. elnök elmondja, hogy a kapacitásbıvítés okozta többletmunkát 
csak dolgozói létszámbıvítéssel tudják megoldani az intézményben. Ismerteti a bizottság 
dolgozói létszám bıvítésére irányuló melléklet szerinti határozati javaslatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester ismerteti, hogy 34 fıre bıvült az intézmény férıhelyszáma, 
és arról is döntött a testület, hogy idıszakos felügyeletet is el tud majd látni az intézmény, 
amit a lakosság felé propagálni kell majd. Korszerő, szép épületet kapott az intézmény, 
holnap megtörténik az ünnepélyes átadás. Május végén szállítják le az utolsó, még hiányzó 
játékokat és bútorokat, a konyha teljesen be van rendezve. Egy korszerő bölcsıdéje lesz a 
városnak. Reméli, hogy a 34 fıs létszám mindig be lesz töltve. Korábban szülık keresték meg 
ıt gyermekfelügyelettel kapcsolatban, most ez is elérhetıvé válik. Kérdezi, van-e valakinek 
egyéb hozzászólása. Egyéb észrevétel nem lévén kéri, hogy aki a dolgozói létszámbıvítéssel 
egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
168/2011. (V. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Városi Bölcsıde dolgozói létszámát az 
intézmény mőködési engedélyének jogerıre emelkedését 
követıen 2 fı 8 órás kisgyermeknevelıvel és 1 fı 4 órás 
élelmezésvezetıvel megemeli. A létszámemelés bérköltségét 
(járulékokkal együtt összesen 1.745.600,- Ft) 2011. évi 
költségvetésében biztosítja. 
 
F e l k é r i  a  P o l g á r m e s t e r i  H i v a t a l t ,  h o g y  a z  
e l ı i r á n y z a t - m ó d o s í t á s t  a z  ö n k o r m á n y z a t i  
e l ı i r á n y z a t - n y i l v á n t a r t á s b a n  s z e r e p e l t e s s e ,  
é s  a  k ö l t s é g v e t é s i  r e n d e l e t  m ó d o s í t á s a k o r  a z  
e l ı i r á n y z a t - m ó d o s í t á s t  v e z e s s e  á t .  
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Dr. Pintér György polgármester 

Királyné Csernánszki Ilona bölcsıde vezetı 
 
 
3.2 Kistérségi orvosi ügyelet 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy korábban úgy döntött a testület, hogy 
továbbra is a jelenlegiek szerint – azaz 2 orvossal, 1 asszisztenssel és 1 gépkocsivezetıvel - 
kívánja mőködtetni az orvosi ügyeletet. Ismerteti a változatlan formában történı 
továbbmőködtetésre irányuló határozati javaslatát. Véleménye szerint a város lakói számon 
kérnék, ha nem így lenne. Felmerült, hogy a környezı települések kilépnének, mert a 
környéken kedvezıbb díjakat találtak. Ennek oka az érintett ügyeletek nagyobb lélekszáma. 
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Siófokon, Simontornyán 20-25.000 fı a lakosságszám, míg az enyingi kistérségi orvosi 
ügyelet tagtelepüléseinek lakosságszáma 14.000 fı. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, 
véleménye. 
 
Dr. Lelkes Ákos Eü. Biz. elnök elmondja, hogy többször beszélt már errıl a Képviselı-
testület. A lakosságot érintı változás nincs, se a létszámban, se pedig a nívóban. 
 
Dr. Pintér György polgármester – egyéb kérdés, észrevétel nem lévén - kéri, hogy aki a 
határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
169/2011. (V. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a kistérségi orvosi ügyeletet változatlan 
formában – 2 fı orvossal, 1 fı asszisztenssel, 1 fı 
gépkocsivezetıvel – kívánja mőködtetni a hét minden napján. 

 
 
Dr. Pintér György polgármester átadja a szót Vajda Balázs képviselınek, az OKS elnökének. 
 
 
4. Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elıterjesztései 
4.1 Beiskolázások, tanulócsoportok alakulása 2011/2012. tanévben 
4.1.1 Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 
 
Vajda Balázs OKS elnök ismerteti, hogy év elejéig változtathatnak rajta, ha a beiskolázottak 
létszáma növekszik. Ismerteti a bizottság csoportszámok meghatározására irányuló 
melléklet szerinti 20/2011. (V. 11.) számú határozatát. 
 
15.38 órakor Királyné Csernánszki Ilona bölcsıde vezetı távozik az ülésrıl. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Hozzászólás 
nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
170/2011. (V. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Herceg 
Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 2011/2012. 
tanévben indítható csoportszámait a következıkben határozza 
meg: 
 

 nappali esti napközi/tanulószoba 
általános iskola 16 - 5 
gimnázium 5 2 - 

 
A beiskolázott tanulók létszáma függvényében az indítható 
osztályok száma módosításra kerülhet, amelyrıl a Képviselı-
testület dönt.  
 
Határidı: folyamatos 
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Felelıs: Dr. Pintér György polgármester  
   Bedi Andrea intézményvezetı 

 
 
4.1.2 Szirombontogató Óvoda 
 
Vajda Balázs OKS elnök ismerteti, hogy a növekvı csoportlétszámok azt kívánnák, hogy 
kettı új csoportot indítsanak, ezt azonban finanszírozási okok miatt nem tudják megtenni. 
Az egyik csoportot a Rákócz u. 33. szám alatti épületben tudják elhelyezni, ez igényli a 
legkevesebb átalakítást. Felhívja rá a figyelmet, hogy pénzügyi okok miatt egy kötelezı 
feladatot nem tud olyan mértékben bıvíteni vagy ellátni a testület, ahogy szeretné. 
 
Tolnai Zsuzsanna óvodavezetı nem kívánja kiegészíteni az elhangzottakat, bizottsági ülésen 
már megbeszélték. A szakmai érve természetesen a 2 új csoport mellett szólnak, de 
kompromisszumos megoldás született, ideiglenesen így jónak tartja. 
 
Vajda Balázs OKS elnök elmondja, hogy három évre van nagyobb csoportlétszám igény, ami 
így kis átalakítással megoldható, bár legszívesebben 2 új csoportot indítanának. Ismerteti a 
bizottság csoportszám meghatározására irányuló melléklet szerinti 21/2011. (V. 11.) számú 
határozatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés nem 
lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
171/2011. (V. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Szirombontogató Óvoda vezetıjének 
csoportszám bıvítéssel kapcsolatos kérelmét támogatja és a 
2011/2012. nevelési évben indítható óvodai csoportok számát 
11 csoportban határozza meg. Az új csoportot a Rákóczi utca 33. 
szám alatti, részben önkormányzati tulajdonban lévı, jelenleg 
bölcsıdeként mőködı épületben kívánja elhelyezni. A 
csoportbıvítéssel kapcsolatos költségeket a mőködési hitel 
terhére biztosítja. 
 
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a szükséges okiratokat 
terjessze a Képviselı-testület soron következı ülése elé, 
továbbá felhatalmazza a polgármestert és az intézményvezetıt 
a döntésbıl eredı feladatok elvégzésére. 
 
Határidı:  folyamatos 
Felelıs:  Dr. Pintér György polgármester  

Tolnai Zsuzsanna intézményvezetı  
 
Vajda Balázs OKS elnök elmondja, hogy törvény adta lehetıség van 10%-kal túllépni a 
csoportlétszámot, így tudják megoldani a második új csoportra való gyermek elhelyezését. 
Kérdezi az intézményvezetıt, kívánja-e kiegészíteni az elhangzottakat. 
 
Tolnai Zsuzsanna óvodavezetı nem kívánja kiegészíteni az elhangzottakat. 
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Vajda Balázs OKS elnök ismerteti a bizottság csoportlétszám túllépésének engedélyezésére 
irányuló melléklet szerinti 22/2011. (V. 11.) számú határozatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés nem 
lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
172/2011. (V. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
102. § (2) bekezdés c) pontjában biztosított jogkörében eljárva a 
2011/2012. nevelési évtıl a közoktatási törvény 3. melléklete 
alapján engedélyezi a Szirombontogató Óvoda csoportjaiban a 
maximális létszám tíz százalékkal való túllépését. 
 
Határidı:  folyamatos 
Felelıs:  Dr. Pintér György polgármester 

Tolnai Zsuzsanna intézményvezetı 
 
 
4.2 A 2010. évi országos kompetenciamérés eredményeinek ismertetése, az abból adódó 

intézményi feladatok 
 
Vajda Balázs OKS elnök elmondja, hogy a gimnázium és az általános iskola is részt vett az 
országos kompetenciamérésben, melynek eredményérıl szóló beszámoló szerint az 
átlagossal egyenértékő az intézmény eredménye. Szakmailag a kollégákat megosztja a 
mérésen alapuló oktatás. Ismerteti a bizottság beszámoló elfogadására irányuló melléklet 
szerinti 23/2011. (V. 11.) számú határozatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy a beszámoló az Interneten bárki számára 
elérhetı. Kéri, hogy aki a beszámoló elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
173/2011. (V. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és 
Általános Iskola 2010. évi országos kompetenciamérési 
eredményeirıl szóló beszámolót elfogadja. 

 
 
Dr. Pintér György polgármester átadja a szót Nyikos Istvánnak, a TFB elnökének. 
 
 
5. Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elıterjesztései 
5.1 Cinca Térségi Vízi Társulattal kötendı üzemeltetıi szerzıdés megvitatása 
 
Nyikos István TFB elnök ismerteti a bizottság üzemeltetési szerzıdés kötésére irányuló 
melléklet szerinti 47/2011. (V. 11.) számú határozati javaslatát. 
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Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés 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   
174/2011. (V. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy térítésmentes Üzemeltetési szerzıdést köt jelen 
határozat elválaszthatatlan mellékletét képezı tervezet szerint a 
Cinca Térségi Vízi Társulattal (8154 Polgárdi, Batthány u. 132.) 
a 11. sz. Kovácstanyai árok, 12. sz. Józsefkuti árok, 13. sz. 
Enyingi ér, 14. sz. Csikgáti árok tekintetében. 
 
Felelıs:  dr. Pintér György polgármester  
Határidı:  2011. június 30. 

 
 
5.2 10 csoportos városi óvoda és városi sportcsarnok megvalósítására vonatkozó szakmai 

koncepció ismételt megvitatása 
 
Nyikos István TFB elnök ismerteti a bizottság beruházás elıkészítésének támogatására 
irányuló melléklet szerinti 48/2011. (V. 11.) számú határozati javaslatát.  
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı elmondja, hogy mindkét bizottság ülésén ott volt, és ez a döntési 
javaslat nincs szinkronban a PERB döntési javaslatával, ezért javasolja levenni a napirendrıl. 
 
Méreg János alpolgármester szerint az önkormányzat nincs most ilyen helyzetben, a 8 millió 
Ft-nak más helye is lenne. 
 
Dr. Pintér György polgármester szerint nem arról van szó, hogy konkrét terveket 
készíttessenek. Ehhez most nem társul kiadás, csupán egy szakmai programról van szó, a 
további tervezésrıl külön kell dönteni. 
 
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı ezzel nagyon egyetért, forrást nem javasol megjelölni, 
javasolja elviekben támogatni. Ha lehetıség nyílik, akkor tudja folytatni. 
 
Méreg János alpolgármester azért javasolja levenni a napirendrıl, mert mi van, ha csak két 
év múlva lesz pénze az önkormányzatnak, akkor most feleslegesen dolgoztak. 
 
Dr. Pintér György polgármester szerint a szakmai programot át lehet dolgozni. 
 
Méreg János alpolgármester felhívja rá a figyelmet, hogy még azt sem határozták meg, hol 
legyen. 
 
Dr. Pintér György polgármester szerint pont ez a lényege a szakmai programnak, hogy ha 
lesz pályázat, könnyebb legyen elindulni. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı szerint a döntés megszületett, forrásmegjelölésbıl sehol nincs 
semmi. Az ingatlaneladásból származó többletbevétel azt jelenti, hogy ha az összes tervezett 
bevétel teljesül, az afölötti rész szolgálna forrásként. Elfogadja, amit Polgármester úr 
mondott, de számára a pénzügyi vezetı által javasolt határozati javaslat tökéletesen 
megfelel. 
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Dr. Pintér György polgármester szerint ez nem lenne felesleges munka. Legalább azt tudná 
a testület, mit akar. Törölnék a forrásra vonatkozó részt, és le kellene ülni az óvodavezetıvel, 
hogy hány csoport kellene. A helyet meg tudják határozni. Például a volt TSZ iroda helyén 
tökéletes lenne. Ez nem kerülne semmibe. Akkor lenne nyugodtabb, ha a tervek már készen 
állnának, és azonnal be tudnák adni a pályázatot. Sajnos azonban ezek nincsenek készen, 
ezeket majd el kell készíteni, ami majd a pénzügyi helyzettıl függ. A szakmai programot 
mindenképpen támogatja. 
 
Méreg János alpolgármester visszavonja javaslatát. Ha nem lesz benne, hogy a terveket 8 
millió Ft alatti költséggel el lehet készíteni, akkor el tudja fogadni. 
 
Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki a forrásmegjelölés törlésére irányuló 
módosító javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
175/2011. (V. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 10 
csoportos városi óvoda beruházásának elıkészítésérıl szóló 
határozati javaslatban az alábbi rész törlésére irányuló 
módosító javaslatot elfogadta: 
 
„A tervezési szerzıdés díjának forrása az ingatlanértékesítésbıl 
származó többletbevétel.” 

 
Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki a fentiek szerint módosított határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
176/2011. (V. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az önkormányzat elıtt álló beruházások 
ellenére a 10 csoportos városi óvoda beruházásának 
elıkészítését (I., Tervezési program ; II., Tanulmányterv vagy 
Elıkészítıterv; III., Engedélyes tervek) elviekben támogatja. 
 
A szakmai program elkészítésére felkéri Csonka Zoltánt. 
 
Felelıs:  dr. Pintér György polgármester  
Határidı:  folyamatos  

 
 
Nyikos István TFB elnök ismerteti a bizottság városi sportcsarnok elıkészítésének késıbbi 
idıpontra halasztására irányuló melléklet szerinti 49/2011. (V. 11.) számú határozati 
javaslatát. 
 
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   
177/2011. (V. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az önkormányzat elıtt álló beruházásokra 
tekintettel a városi sportcsarnok beruházásának elıkészítését 
egy késıbbi idıpontra halasztja. 
 
Felelıs:  dr. Pintér György polgármester  
Határidı:  folyamatos  

 
 
5.3 Zöld Szem 04 Kft. kérelme – út szélesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás kérése 
 
Nyikos István TFB elnök ismerteti a bizottság feltételes elvi támogatás megadására irányuló 
melléklet szerinti 50/2011. (V. 11.) számú határozati javaslatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı szerint szó volt róla, hogy lesz egy helyszínbejárás. Kérdezi, mit 
találtak a bejárás során. 
 
Nyikos István TFB elnök elmondja, hogy a bejárás két ponton érintette a helyszínt: az alsó 
terület a Kinizsi utcától a Török Bálint utcáig bezárólag. Reiber Attila haszonkölcsön 
szerzıdés keretében használja a területet, ami le lett korábban zárva, hogy illetéktelen 
személyek ne használják. Lakossági bejelentés érkezett, hogy az útlezárást szüntessék meg, 
hogy rövidebb úton közelíthessék meg a református temetıt az ott lakók. Reiber Attila a 
kerítést megszüntette, gyalogos átkelıhely van kialakítva, gondozott a terület. A bizottság 
véleménye az volt, hogy az út ne legyen lezárva. Az út szélesítésére irányuló kérelem tág 
volt, ezért kérték a pontosítást, hiánypótlást, hogy pontosabb döntést eredményezzen. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı erre volt kíváncsi. Kérdezi, hogy értesítették-e elıre a kérelmezıt, 
volt-e személyes találkozás vele a pontosítás érdekében. 
 
Nyikos István TFB elnök elmondja, hogy nem volt személyes egyeztetés. İ maga laikus 
szemmel is úgy látja, hogy nem egyszerő megszélesíteni az utat. Pénteken egyeztet Reiber 
Attilával, aki biztosan küldi majd a kért hiánypótlást. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı elmondja, ami a bizottsági ülésen is elhangzott, hogy van egy 
technikai része, ha az elkészül megfelelı minıségben, akkor jönne a másik rész, ugyanis a 
kérvény azt tartalmazta, hogy elkészítené saját költségen ezt az útszélesítést, és a Kft. 
iparőzési adójából kerüljön jóváírásra. 
 
Nyikos István TFB elnök nem javasolja jobban belemenni. Maradjanak annyiban, hogy majd 
reagál a levélre. A bérleti díj, amit a kérelmezı felajánl biztosítékul, szerinte nincs 
összhangban a befektetés nagyságával. 
 
Vajda Balázs képviselı szerint talán le kellene venni a napirendrıl, bár hiánypótlási 
felhívást tartalmaz a döntési javaslat. Érdemes lenne személyes találkozás alkalmával 
egyeztetni. 
 
Dr. Pintér György lezárná a vitát. A hiánypótlás szerint, amennyiben ezt megteszi a 
kérelmezı, akkor tér vissza a testület a végleges döntésre. Közben lehet tárgyalni, javasolja a 
bizottsági ülésre meghívni a kérelmezıt, és ott egyeztetni. 
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Méreg János alpolgármester szerint, ha újra visszatérnek rá, most nincs értelme határozni. 
 
Dr. Pintér György polgármester szerint annyi értelme van, hogy bekérnek bizonyos 
adatokat, tehát pontosítják az elképzelést. Szerinte így elfogadható a döntés, és 
mindenképpen meg kell hívni a kérelmezıt a TFB ülésére. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı Vajda Balázs képviselı javaslatával ért egyet, ugyanis olyan 
kritériumokat állított a bizottság, amikkel nem is biztos, hogy meg akarja csinálni. Nem arról 
szól a döntés, amit ı kérvényezett. A kialakítás költsége horribilis, és nem tartalmaz 
semmilyen utalást a telephely után befolyó iparőzési adó kompenzálására. Szerencsésebbnek 
tartaná meghívni a kérelmezıt a következı TFB-re, pontosítani mindent, és olyan döntést 
hozni, ami jó. 
 
Dr. Pintér György polgármester javasolja levenni a napirendrıl és levélben értesíteni a 
kérelmezıt. 
 
Nyikos István TFB elnök szerint mindenki ott volt az ülésen, átbeszélték, nem tegyék 
magukat nevetségesség azzal, hogy most itt veszekszenek 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy mivel a testület nem adta át a tulajdonosi 
hozzájárulás megadását a polgármesternek, így mindenképpen Képviselı-testület kell a 
döntéshez. A terület önkormányzati tulajdon, olyan utat akarnak létesíteni, aminek a 
fenntartási kötelme az önkormányzaté. Két szó kivételével jónak tartja a határozati javaslatot, 
mert tovább kell gondolnia a testületnek, hogy ha majd út lesz, akkor azt hogyan kívánja a 
továbbiakban fenntartani. Nem tartja indokoltnak a napirendrıl való levételt. Aggály merült 
fel azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudja a Képviselı-testület a továbbiakban fenntartani. 
Amennyiben az a két szó szerepelne benne, hogy „elviekben támogatja”, úgy a testület a 
jövıre nézve védve lenne. Szakmai kritériumok fogalmazódtak meg, és nyilvánvalóan nem 
véletlen, hogy ez a döntés nem került polgármesteri hatáskörbe. Iparőzési adókedvezmény 
nincs. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı igazat ad a TFB elnökének, valóban mindenki ott volt a bizottsági 
ülésen csak a kérelmezı nem. Nincs szinkronban a kérvény a határozati javaslattal. Szerinte 
meg kell hívni ıt. A másik kérdés is kritikus kérdés, ami szintén személyes egyeztetést 
igényel. 
 
Dr. Pintér György polgármester szavazásra bocsátja a téma napirendrıl való levételét. Kéri, 
hogy aki azzal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a „Zöld Szem 04 Kft. 
kérelme – út szélesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás kérése” napirendi pontot levette a napirendrıl. 
 
Méreg János alpolgármester kéri, hogy a hasonló, nagy horderejő témáknál törekedjenek 
arra, hogy az érintett ott legyen legfıképp a bizottsági ülésen. 
 
 
5.4 A 0118/3 és 0118/8 hrsz-ú ingatlanok térítésmentes használatba adása Mikó Liane 

Edith részére 
 
Nyikos István TFB elnök ismerteti a bizottság haszonkölcsön szerzıdés kötésére irányuló, 
melléklet szerinti 52/2011. (V. 11.) számú határozatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy a szennyvízvezeték átmegy a területükön, 
ennek kompenzálására született ez a javaslat és a megállapodás. Kérdezi, van-e valakinek 
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kérdése, véleménye, észrevétele. Kéri, hogy aki a haszonkölcsön szerzıdés kötésével 
egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
178/2011. (V. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a tulajdonát képezı Enying 0118/8 hrsz-ú 
külterületi, szántó mővelési ágú, 9298 m2 nagyságú (40,35AK) 
és az Enying 0118/3 hrsz-ú külterületi, szántó mővelési ágú, 
3029 m2 nagyságú (13,15AK) ingatlanból 1705,5 m2 
vonatkozásában annak rendben tartása, gondozása fejében 
haszonkölcsön szerzıdést köt Mikó Liane Edith 8130 Enying, 
Mikó tanyai lakossal határozatlan idıre. 
 
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt a haszonkölcsön szerzıdés 
elkészítésére, felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés 
aláírására. 
 
Felelıs:  dr. Pintár György 
Határidı:  2011. június 30. 

 
 
5.5 /Napirendrıl levéve/ 
 
 
6. Pénzügyi, Ellenırzı és Rendészeti Bizottság elıterjesztései 
6.1 Együttmőködési megállapodások 
6.1.1 EVSZI-Városi Bölcsıde 
 
Nyikos István PERB tag ismerteti a bizottság megállapodás elfogadására irányuló melléklet 
szerinti 81/2011. (V. 17.) számú határozatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés, 
észrevétel nem lévén kéri, hogy aki a megállapodás elfogadásával egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 86 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
179/2011. (V. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Enying Város Szolgáltató Intézménye és a 
Városi Bölcsıde között létrejövı, az önkormányzati intézményi 
együttmőködésre vonatkozó Együttmőködési Megállapodást – 
a határozat mellékletét képezı tartalommal és formában – 
jóváhagyja. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Viplak Tibor EVSZI vezetı 
   Királyné Cs. Ilona Városi Bölcsıde vezetı 
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6.1.2 EVSZI-ESZI 
 
Nyikos István PERB tag ismerteti a bizottság megállapodás elfogadására irányuló melléklet 
szerinti 82/2011. (V. 17.) 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   
180/2011. (V. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Enying Város Szolgáltató Intézménye és az 
Egyesített Szociális Intézmény között létrejövı, az 
önkormányzati intézményi együttmőködésre vonatkozó 
Együttmőködési Megállapodást – a határozat mellékletét 
képezı tartalommal és formában – jóváhagyja. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Viplak Tibor EVSZI vezetı 

Szabados Tamásné ESZI vezetı 
 
 
6.1.3 EVSZI-Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 
 
Nyikos István PERB tag ismerteti a bizottság megállapodás elfogadására irányuló melléklet 
szerinti 83/2011. (V. 17.) 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   
181/2011. (V. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy Enying Város Szolgáltató Intézménye és a Vas 
Gereben Művelődési Ház között létrejövő, az önkormányzati 
intézményi együttműködésre vonatkozó Együttműködési 
Megállapodást – a határozat mellékletét képező tartalommal és 
formában – jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Viplak Tibor EVSZI vezető 

Nemes Diána Mővelıdési Ház vezetı 
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6.1.4 EVSZI-Szirombontogató Óvoda 
 
Nyikos István PERB tag ismerteti a bizottság megállapodás elfogadására irányuló melléklet 
szerinti 84/2011. (V. 17.) 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   
182/2011. (V. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy Enying Város Szolgáltató Intézménye és a 
Szirombontogató Óvoda között létrejövő, az önkormányzati 
intézményi együttműködésre vonatkozó Együttműködési 
Megállapodást – a határozat mellékletét képező tartalommal és 
formában – jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Viplak Tibor EVSZI vezető 

Tolnai Zsuzsanna óvodavezetı 
 
 
6.2 Vételi ajánlat 
 
Nyikos István PERB tag ismerteti a bizottság értékesítés elvetésére irányuló, melléklet 
szerinti 88/2011. (V. 17.) számú határozatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester nem ért egyet a bizottság javaslatával, mert a 
traktorvontatású szippantót évente kb. egyszer használják. Az értéke is leíródott már. Beszélt 
a vevıvel, aki szerint 5-600 eFt-ot kell rákölteni. Szerinte meg kell gondolni az értékesítést. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy a bizottság azért döntött így, mert az 
intézményvezetıtıl az a válasz érkezett a feltett kérdésre, hogy az intézménynek szüksége 
van a szippantóra. 
 
Dr. Pintér György polgármester nem tudja, mőszaki van-e rajta. Felhívja rá a figyelmet, 
hogy Enying városnak egy főnyíró traktora van, Mátyásdombnak három. Szerinte évente 
egyszer meg lehet kérni valakit, hogy végezze el azt a munkát, amit csak ezzel lehet. Az 
árából pedig vehetne az önkormányzat főnyíró traktort. A Cifra kertben térdig érı gaz van, 
folyamatosan gondot okoz a főnyírás. A megváltozott munkaképességőek alkalmazásával 4 
fıs közterület-felügyeletet hoznak létre, akik járni fogják a várost, és megbüntetik az 
elhanyagolt ingatlanok tulajdonosait. De hogyan tegyék ezt, ha a közterület sem rendezett. 
Nem biztos benne, hogy árokásót kellett volna venni, hanem inkább négy főnyíró traktort. 
Akkor úgy nézne ki a város, mint akinek van gazdája. 
 
Méreg János alpolgármester szerint, ha szükség van szippantóra, van univerzális 
kisteherautó és tartály. Nem szeretné, ha roncstelepet csinálnának a Vas G. utcában. A 
Fadroma eladásáról is döntöttek, mégis ott áll még mindig. Helyesnek tartja Polgármester úr 
javaslatát, támogatja azt. 
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Dr. Lelkes Ákos képviselı szerint Aljegyzı úr pontosan idézte a bizottsági ülésen 
elhangzottakat, nem gazdasági döntés volt. Senki nem tudta a mőszaki állapotot és a 
kihasználtságát. Ha valóban ez a helyzet, szerinte is el kell adni. Kérdezi, hogy mi van a 
városi busszal. 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy még megvan a busz. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı szerint lehet, hogy van jobb ajánlat is, javasolja levenni a 
napirendrıl az elıterjesztést. 
 
Vajda Balázs képviselı szintén a napirendrıl való levételt akarta javasolni. Javasolja akkor 
visszatérni rá, ha az intézményvezetı is itt lesz, és az érveit el tudja mondani. Több olyan 
döntés van, aminek a végrehajtása nem történt meg, ezeket rendezni kellene. 
 
Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki az elıterjesztés napirendrıl való levételével 
egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal a „Vételi ajánlat” napirendi pontot levette 
napirendjérıl. 
 
 
Dr. Pintér György polgármester a pénzügyi tájékoztatóval kapcsolatban elmondja, hogy 
mindenki számára elérhetı a honlapon. Azért készült a tájékoztató, hogy mindenki valós 
képet kapjon az önkormányzat gazdasági helyzetérıl. A megoldásokat keresik. 
Valószínőleg már a jövı héten rendkívüli ülést kell összehívni ezzel kapcsolatban. 
Megköszöni a részvételt, a nyílt ülést 16.17 órakor bezárja. 
 
 
 
Enying, 2011. június 7. 
 
 
 
 
  Dr. Pintér György    Mihályfi Gábor 
     polgármester          aljegyzı 
 
 
 
 

Dr. Lelkes Ákos    Méreg János 
      hitelesítı        hitelesítı 
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Vajda Balázs, Varga Gyula képviselık 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı 
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı 
 
Tolnai Zsuzsanna óvodavezetı 
Göbölös Szilvia óvodavezetı-helyettes 
Királyné Csernánszki Ilona bölcsıde vezetı 
Nemes Diána mővelıdési ház vezetı 
 
Füzy Éva 
Füzy Vince 
Molnár Lajos 
 
Szemerei Szilvia jegyzıkönyvvezetı 

 
Jelezte távolmaradását: Gebula Béla Ákos, Viplak Tibor képviselık 
 
Nem jelezte távolmaradását: Buza Lajos képviselı 
 
Dr. Pintér György polgármester köszönti a megjelenteket, a nyílt ülést 15.10 órakor 
megnyitja, megállapítja, hogy a képviselık határozatképes számban megjelentek, létszámuk 
6 fı. A jegyzıkönyv hitelesítésére javasolja dr. Lelkes Ákos és Méreg János képviselıket. 
Kéri, hogy aki a hitelesítık személyével egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal a jegyzıkönyv hitelesítıjeként Dr. Lelkes Ákos és 
Méreg János képviselıket elfogadta. 
 
A jegyzıkönyv vezetésére felkéri Szemerei Szilviát. Ismerteti, hogy a napirenddel 
kapcsolatban három változtatást javasol. Az 5.5 napirendi pontot javasolja levenni a 
napirendrıl, késıbb születne döntés errıl, a TFB módosítását követıen. 2.4 napirendi 
pontként javasolja napirendre tőzni az átfogó értékelést a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatok 2010. évi ellátásáról, és 3.2 napirendi pontként javasolja napirendre tőzni a 
kistérségi orvosi ügyelet kérdését. Kéri, hogy aki az 5.5 napirendi pont napirendrıl való 
levételével egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal a 5.5 Mővelıdési Ház kérelme Vas Gereben 
Mővelıdési Ház elıtti parkrészen játszótéri játékok ideiglenes telepítése napirendi pontot levette a 
napirendrıl. 
 



2/20 

Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki az átfogó értékelés a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok 2010. évi ellátásáról 2.4 napirendi pontként való napirendre 
vételével egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az átfogó értékelést a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok 2010. évi ellátásáról 2.4 napirendi pontként napirendjére tőzte. 
 
Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki a kistérségi orvosi ügyelet 3.2 napirendi 
pontként való napirendre vételével egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal a kistérségi orvosi ügyeletet 3.2 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 6 igen, egyhangú szavazattal a módosított napirendet elfogadta. 
 
N a p i r e n d: 
Nyílt ülés  
 

1. Polgármester, Alpolgármester elıterjesztései 
1.1 Kitüntetések adományozása 
1.2 Megváltozott munkaképességőek foglalkoztatása 

 
 Elıadó: Dr. Pintér György, Méreg János 
 polgármester           alpolgármester 

 
 

2. Jegyzı, Aljegyzı elıterjesztései 
2.1 Az intézményi étkezési normákról és térítési díjakról szóló 24/2009. (VI. 29.) 

önk. rendelet módosítása 
/Az EÜB. támogató döntése a bizottság elıterjesztéseiben olvasható. 

2.2 Az egyes szociális ellátásokról szóló 14/2000. (IV. 19.) önk. rendelet 
módosításáról szóló 11/2011. (IV. 29) önk. rendelet módosítása 

2.3 Alapító okirat módosítása – Városi Bölcsıde 
2.4 Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2010. évi 

ellátásáról 
 

  Elıadó: Mihályfi Gábor 
                aljegyzı 
 
 

3. Egészségügyi és Szociális Bizottság elıterjesztései 
3.1 Városi Bölcsıde 
3.1.1 Beszámoló a 2010. évi tevékenységrıl 
3.1.2 Költözési szünet 
3.1.3 Alapdokumentumok elfogadása 

- Gondozás – Nevelés Szakmai Program 
- Szervezeti és Mőködési Szabályzat 

3.1.4 Dolgozói létszámbıvítés 
3.2 Kistérségi orvosi ügyelet 
 

 Elıadó: Dr. Lelkes Ákos 
         Eü. Biz. elnöke 
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4. Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elıterjesztése 
4.1 Beiskolázások, tanulócsoportok alakulása 2011/2012. tanévben 
4.1.1 Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 
4.1.2 Szirombontogató Óvoda 

/A TFB támogató döntése a bizottság elıterjesztései között 
olvasható./ 

4.2 A 2010. évi országos kompetenciamérés eredményeinek ismertetése, az 
abból adódó intézményi feladatok 

 
 Elıadó: Vajda Balázs 
          OKS elnöke 
 

5. Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elıterjesztései 
5.1 Cinca Térségi Vízi Társulattal kötendı üzemeltetıi szerzıdés 

megvitatása 
5.2 10 csoportos városi óvoda és városi sportcsarnok megvalósítására 

vonatkozó szakmai koncepció ismételt megvitatása 
/A PERB támogató döntése a bizottság elıterjesztései között 
olvasható./ 

5.3 Zöld Szem 04 Kft. kérelme – út szélesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás 
kérése 

5.4 A 0118/3 és 0118/8 hrsz-ú ingatlanok térítésmentes használatba adása 
Mikó Liane Edith részére 

5.5  
 

  Elıadó: Nyikos István 
         TFB elnöke 
 

6. Pénzügyi, Ellenırzı és Rendészeti Bizottság elıterjesztései 
6.1 Együttmőködési megállapodások 
6.1.1 EVSZI-Városi Bölcsıde 
6.1.2 EVSZI-ESZI 
6.1.3 EVSZI-Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 
6.1.4 EVSZI-Szirombontogató Óvoda 
6.2 Vételi ajánlat 
 

  Elıadó: Viplak Tibor 
                 PERB elnöke 
 
1. Polgármester, Alpolgármester elıterjesztései 
1.1 Kitüntetés adományozása 
 

Dr. Pintér György polgármester ismerteti a Képviselı-testület 117/2011. (IV. 14.) számú 
határozatát, mellyel Dr. Füzy Éva részére „Önkormányzati Elismerı Oklevél”-t adományoz, 
majd átadja a kitüntetett lányának, Füzy Évának, és férjének Füzy Vincének az oklevelet. A 
kitüntetettnek, aki betegsége miatt maradt távol, jobbulást kíván. 
 

Füzy Vince Dr Füzy Éva nevében megköszöni az elismerést. Mindketten jó munkát 
kívánnak a Képviselı-testületnek, elköszönnek, és távoznak a tanácsterembıl. 
 

Dr. Pintér György polgármester ismerteti a Képviselı-testület 160/2011. (V. 25.) számú 
határozatát, mellyel Göbölös Szilvia részére „Kiváló Közszolgálatért” kitüntetést 
adományoz, majd átadja Göbölös Szilvia részére az oklevelet, bronz emlékérmet, és kerámia 
plakettet. 
 

Göbölös Szilvia megköszöni az elismerést. 
 

Dr. Pintér György polgármester napirend elıtt 3-4 perc idıtartamban szót ad a Fundamenta 
képviselıjének, Molnár Lajos úrnak, hogy ismertesse az új lehetıségeket, melyek a 
lakosságot is érdekelhetik. 
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Molnár Lajos üdvözli jelenlévıket, köszöni a lehetıséget, és ismerteti, hogy az idei évben 
több önkormányzatot is megkerestek, és együttmőködések születtek. A januári 
törvénymódosítás lehetıvé tette a lakás-takarékpénztárnak, hogy 40 milliárd Ft tıkét 
szabadítson fel a devizahitelesek megsegítésére, hitelek kiváltására állami támogatással. A 
mai gazdasági helyzetben fontossá vált az öngondoskodás, melyet cégükön keresztül az 
állam vissza nem térítendı támogatással ösztönöz. A cég lakossági fórumon keresztül 
kívánja széles körben tájékoztatni a lakosságot a lehetıségekrıl, és válaszolnak a felmerülı 
kérdésekre. Fontosnak tartja kihangsúlyozni, hogy az állami támogatás alanyi jogon jár, és 
minden lakáscélú devizahitel kiváltható vele. Az idei évtıl családon belül összevonható ez a 
pénz, így akár 2.880.000,- Ft támogatás is elérhetı és felhasználható. Abban kéri a 
támogatást, hogy ez a lakossági fórum elérje a célját, és minél szélesebb körben tudjanak 
segíteni. Ha a támogatást megkapja, a részleteket egyezteti Alpolgármester úrral. 
Megköszöni a figyelmet, és elköszön. 
 

15.17 órakor Molnár Lajos távozik a tanácsterembıl. 
 
 
1.2 Megváltozott munkaképességőek foglalkoztatása 
 

Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy az önkormányzatnak 9.000.000 ,- Ft 
rehabilitációs járadékot kell fizetni, ha megfelelı számú megváltozott munkaképességő 
személyt nem foglalkoztat. Alpolgármester úr próbált olyan személyeket beszervezni, akik 
megfelelnek a jogszabályi elıírásoknak, és vállalnák is a foglalkoztatást. Sikerrel járt, így 6 fıt 
tudna foglalkoztatni az önkormányzat. 
 

Méreg János alpolgármester ismerteti a 6 fı megváltozott munkaképességő személy 2011. 
június 1. napjától való foglalkoztatására irányuló melléklet szerinti határozati javaslatot. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése. Kérdés nem lévén kéri, 
hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
161/2011. (V. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy 2011. június 1. napjától 5 hónap idıtartamra – 
munkaszerzıdés keretében, bruttó 63.287,- Ft/hó összegért – 6 
fı megváltozott munkaképességő személy foglalkoztatását 
vállalja 4 illetve 6 órában azzal, hogy felettük a munkáltatói 
jogkör gyakorlója a polgármester. Ezen idıtartamra a 
Polgármesteri Hivatal költségvetési létszámkeretét 1 fıvel, 
Enying Város Szolgáltató Intézménye és a pénzügyi gazdasági 
szempontból hozzá tartozó intézmények közül a Herceg 
Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola, a 
Szirombontogató Óvoda és az Egyesített Szociális Intézmény 
költségvetési létszámkeretét összesen 5 fıvel megemeli. 
 
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a költségvetési rendelet 
módosítását készítse elı. 
 
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Dr. Pintér György polgármester 
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2. Jegyzı, aljegyzı elıterjesztései 
2.1 Az intézményi étkezési térítési díjakról szóló 24/2009. (VI. 29.) önk. rendelet 

módosítása 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy az Eü. Biz. támogatta a rendeletmódosítás 
tervezetet, mely szerint a bölcsıdei étkezés térítési díjában történne változás. A törvény 
lehetıvé teszi, hogy a rezsiköltség 50%-a beépítésre kerüljön a térítési díjba. A normatíva 
nagyon kevés, nem fedezi a kiadásokat, ezért elszámolható a rezsi 50%-a. Ez a módosítás 
csak a bölcsıdére vonatkozik, de a következı hónapban a többi intézmény térítési díját is át 
kell számolni, mert a szolgáltató megküldte az önkormányzatnak az áremelésre vonatkozó 
levelét. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı ismerteti, hogy a bizottság tárgyalta a tervezetet, elfogadta a 
térítési díj módosítását, és megkérte Aljegyzı urat, hogy készítse el a rendelet módosítására 
irányuló elıterjesztést. 
 
Dr. Pintér György polgármester - kérdés, észrevétel nem lévén - szavazásra bocsátja a 
rendelettervezet elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 

A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az intézmény étkezési térítési 
díjakról szóló 24/2009. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról jelen 
jegyzıkönyv mellékletét képezı 12/2011. (V. 30.) önkormányzati rendeletet alkotja. 

 
 
2.2 Az egyes szociális ellátásokról szóló 14/2000. (IV. 19.) önk. rendelet módosítása 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy a képviselık az elızı ülésen döntöttek a 
módosításról, mely a lakókörnyezet rendben tartása feltételeire vonatkozott. Az ülésen 
elhangzott javaslat beépítésre került, illetve az eltelt idı tapasztalatai következtében apróbb, 
technikai jellegő módosítás került be a tervezetbe a másodfokú hatóság, a kormányhivatal 
javaslatai alapján. A rendeletmódosítás elfogadásához minısített többség szükséges. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, véleménye. Kérdés, 
észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a rendelettervezet elfogadását. Kéri, hogy aki azzal 
egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 

A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az egyes szociális ellátásokról 
szóló 14/2000. (IV. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2011. 
(IV. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról jelen jegyzıkönyv mellékletét 
képezı 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendeletet alkotja. 

 
 
2.3 Alapító okirat módosítása – Városi Bölcsıde 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy a bölcsıdében induló alapellátáson kívüli 
szolgáltatásokat az alapító okiratban is át kell vezetni, hogy ezek a kiegészítı 
szolgáltatásokat indítani tudja az intézményvezetı. Jelen módosítás a korább döntés 
átvezetése, melyhez minısített többség szükséges. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Hozzászólás 
nem lévén kéri, hogy aki az alapító okirat módosításával egyetért, kézfelemeléssel 
szavazzon. 
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A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
162/2011. (V. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy a Városi Bölcsőde 16/2003. (I. 29.) számú 
határozattal elfogadott alapító okiratát 2011. július 01-i hatállyal 
az alábbiak szerint módosítja:  

 
− Az alapító okirat 5.3 pontja helyébe a következő 5.3 pont 

lép:  
  

[5. Tevékenysége: 

5.3 Alaptevékenységi szakfeladat szerinti besorolás:] 

 
„889101 Bölcsődei ellátás 
856012 Korai fejlesztés, gondozás 
856013 Fejlesztő felkészítés 
889109 Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó 
egyéb szolgáltatások” 
 

− Az alapító okirat 5.5 pontja az alábbi szövegrésszel egészül 
ki:  

 
„Az alapellátás prioritása melletti családtámogató 
szolgáltatások: játszócsoport és időszakos 
gyermekfelügyelet.” 
 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az alapító okirat 
egységes szerkezetbe foglalására, valamint a módosítás, 
továbbá az egységes szerkezetű alapító okirat Magyar 
Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére történő 
megküldésére. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Dr. Pintér György polgármester  

 
 
 
2.4 Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2010. évi ellátásáról 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy törvényi kötelezettségnek kell eleget tenni 
az átfogó értékelés évente történı elkészítésével, melyrıl a testületnek kell döntést hoznia. 
Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki az 
átfogó értékelés elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
163/2011. (V. 25.) számú határozata: 
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Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Enying Város Önkormányzatának 2010. évi 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásról szóló 
átfogó értékelését a jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét 
képezı formában és tartalommal elfogadja. 
 
Felkéri Szörfi István jegyzıt, hogy az értékelést a Fejér Megyei 
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának küldje meg. 
 
Határidı: 2011. május 31. 
Felelıs: Szörfi István jegyzı  

 
Dr. Pintér György polgármester átadja a szót Dr. Lelkes Ákos képviselınek, az Eü. Biz. 
elnökének. 
 
 
3. Egészségügyi és Szociális Bizottság elıterjesztései 
3.1 Városi Bölcsıde 
3.1.1 Beszámoló a 2010. évi tevékenységrıl 
 
Dr. Lelkes Ákos Eü. Biz. elnök ismerteti, hogy a bizottság 2011. május 11-én tartotta ülését, 
melyen több napirend is szerepelt, a legtöbb a Városi Bölcsıdével kapcsolatban, ezekben kéri 
a testület döntését. Meghívta az intézmény vezetıjét is, hogy ha kívánja, egészítse ki szóban 
elıterjesztéseit. 
 
Királyné Csernánszki Ilona bölcsıde vezetı megköszöni a lehetıséget, nem szeretné 
kiegészíteni a beszámolót, viszont szeretettel meghív minden képviselıt, és 
intézményvezetıt a bölcsıde holnapi átadó ünnepségére. 
 
Dr. Lelkes Ákos Eü. Biz. elnök elmondja, hogy a képviselıknek módja volt áttanulmányozni 
a beszámolót, melyet mindenki magas színvonalúnak és jónak tartott. Ismerteti a bizottság 
beszámoló elfogadására irányuló melléklet szerinti határozati javaslatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele, véleménye. 
Kérdés nem lévén kéri, hogy aki a beszámoló elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
164/2011. (V. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Városi Bölcsıde 2010. évi tevékenységérıl 
készült – jelen határozat mellékletét képezı - beszámolót 
elfogadja. 

 
 
3.1.2 Költözési szünet 
 
Dr. Lelkes Ákos Eü. Biz. elnök ismerteti a bizottság költözési szünet biztosítására irányuló 
melléklet szerinti határozati javaslatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester módosító javaslata, hogy egy hétre engedélyezze a testület a 
nevelési szünetet. 
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Dr. Lelkes Ákos Eü. Biz. elnök elmondja, hogy a bizottsági ülésen is felmerült egy konkrét 
idıtartam megszabása, de konzultálva az intézményvezetıvel, egyértelmővé vált, hogy az 
intézményvezetı a lehetı legrövidebb idı alatt kívánja lebonyolítani az átköltözést. 
 
Dr. Pintér György polgármester visszavonja módosító javaslatát. Kérdezi, van-e valakinek 
kérdése, észrevétele. Kérdés nem lévén kéri, hogy aki a nevelési szünet engedélyezésével 
egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
165/2011. (V. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Városi Bölcsıde felújított épületbe történı 
átköltözésének idejére gondozási szünetet engedélyez. 
 
Felkéri az intézményvezetıt, hogy a gondozási szünet idejét a 
helyben szokásos módon tegye közzé. 
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Királyné Csernánszki Ilona bölcsıde vezetı 

 
 
3.1.3 Alapdokumentumok elfogadása 
 

Gondozás – Nevelés Szakmai Program 
 
Dr. Lelkes Ákos Eü. Biz. elnök ismerteti a bizottság Gondozás – Nevelés Szakmai Program 
elfogadására irányuló melléklet szerinti határozati javaslatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés nem 
lévén kéri, hogy aki a program elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
166/2011. (V. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Városi Bölcsıde Gondozás – Nevelés 
Szakmai Programját – melléklet szerinti tartalommal - 
elfogadja. 

 
 

Szervezeti és Mőködési Szabályzat 
 
Dr. Lelkes Ákos Eü. Biz. elnök ismerteti a bizottság intézményi Szervezeti és Mőködési 
Szabályzat elfogadására irányuló melléklet szerinti határozati javaslatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés nem 
lévén kéri, hogy aki a szabályzat elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
167/2011. (V. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Városi Bölcsıde Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatát – melléklet szerinti tartalommal - elfogadja. 

 
 
3.1.4 Dolgozói létszámbıvítés 
 
Dr. Lelkes Ákos Eü. Biz. elnök elmondja, hogy a kapacitásbıvítés okozta többletmunkát 
csak dolgozói létszámbıvítéssel tudják megoldani az intézményben. Ismerteti a bizottság 
dolgozói létszám bıvítésére irányuló melléklet szerinti határozati javaslatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester ismerteti, hogy 34 fıre bıvült az intézmény férıhelyszáma, 
és arról is döntött a testület, hogy idıszakos felügyeletet is el tud majd látni az intézmény, 
amit a lakosság felé propagálni kell majd. Korszerő, szép épületet kapott az intézmény, 
holnap megtörténik az ünnepélyes átadás. Május végén szállítják le az utolsó, még hiányzó 
játékokat és bútorokat, a konyha teljesen be van rendezve. Egy korszerő bölcsıdéje lesz a 
városnak. Reméli, hogy a 34 fıs létszám mindig be lesz töltve. Korábban szülık keresték meg 
ıt gyermekfelügyelettel kapcsolatban, most ez is elérhetıvé válik. Kérdezi, van-e valakinek 
egyéb hozzászólása. Egyéb észrevétel nem lévén kéri, hogy aki a dolgozói létszámbıvítéssel 
egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
168/2011. (V. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Városi Bölcsıde dolgozói létszámát az 
intézmény mőködési engedélyének jogerıre emelkedését 
követıen 2 fı 8 órás kisgyermeknevelıvel és 1 fı 4 órás 
élelmezésvezetıvel megemeli. A létszámemelés bérköltségét 
(járulékokkal együtt összesen 1.745.600,- Ft) 2011. évi 
költségvetésében biztosítja. 
 
F e l k é r i  a  P o l g á r m e s t e r i  H i v a t a l t ,  h o g y  a z  
e l ı i r á n y z a t - m ó d o s í t á s t  a z  ö n k o r m á n y z a t i  
e l ı i r á n y z a t - n y i l v á n t a r t á s b a n  s z e r e p e l t e s s e ,  
é s  a  k ö l t s é g v e t é s i  r e n d e l e t  m ó d o s í t á s a k o r  a z  
e l ı i r á n y z a t - m ó d o s í t á s t  v e z e s s e  á t .  
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Dr. Pintér György polgármester 

Királyné Csernánszki Ilona bölcsıde vezetı 
 
 
3.2 Kistérségi orvosi ügyelet 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy korábban úgy döntött a testület, hogy 
továbbra is a jelenlegiek szerint – azaz 2 orvossal, 1 asszisztenssel és 1 gépkocsivezetıvel - 
kívánja mőködtetni az orvosi ügyeletet. Ismerteti a változatlan formában történı 
továbbmőködtetésre irányuló határozati javaslatát. Véleménye szerint a város lakói számon 
kérnék, ha nem így lenne. Felmerült, hogy a környezı települések kilépnének, mert a 
környéken kedvezıbb díjakat találtak. Ennek oka az érintett ügyeletek nagyobb lélekszáma. 
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Siófokon, Simontornyán 20-25.000 fı a lakosságszám, míg az enyingi kistérségi orvosi 
ügyelet tagtelepüléseinek lakosságszáma 14.000 fı. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, 
véleménye. 
 
Dr. Lelkes Ákos Eü. Biz. elnök elmondja, hogy többször beszélt már errıl a Képviselı-
testület. A lakosságot érintı változás nincs, se a létszámban, se pedig a nívóban. 
 
Dr. Pintér György polgármester – egyéb kérdés, észrevétel nem lévén - kéri, hogy aki a 
határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
169/2011. (V. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a kistérségi orvosi ügyeletet változatlan 
formában – 2 fı orvossal, 1 fı asszisztenssel, 1 fı 
gépkocsivezetıvel – kívánja mőködtetni a hét minden napján. 

 
 
Dr. Pintér György polgármester átadja a szót Vajda Balázs képviselınek, az OKS elnökének. 
 
 
4. Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elıterjesztései 
4.1 Beiskolázások, tanulócsoportok alakulása 2011/2012. tanévben 
4.1.1 Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 
 
Vajda Balázs OKS elnök ismerteti, hogy év elejéig változtathatnak rajta, ha a beiskolázottak 
létszáma növekszik. Ismerteti a bizottság csoportszámok meghatározására irányuló 
melléklet szerinti 20/2011. (V. 11.) számú határozatát. 
 
15.38 órakor Királyné Csernánszki Ilona bölcsıde vezetı távozik az ülésrıl. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Hozzászólás 
nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
170/2011. (V. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Herceg 
Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 2011/2012. 
tanévben indítható csoportszámait a következıkben határozza 
meg: 
 

 nappali esti napközi/tanulószoba 
általános iskola 16 - 5 
gimnázium 5 2 - 

 
A beiskolázott tanulók létszáma függvényében az indítható 
osztályok száma módosításra kerülhet, amelyrıl a Képviselı-
testület dönt.  
 
Határidı: folyamatos 
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Felelıs: Dr. Pintér György polgármester  
   Bedi Andrea intézményvezetı 

 
 
4.1.2 Szirombontogató Óvoda 
 
Vajda Balázs OKS elnök ismerteti, hogy a növekvı csoportlétszámok azt kívánnák, hogy 
kettı új csoportot indítsanak, ezt azonban finanszírozási okok miatt nem tudják megtenni. 
Az egyik csoportot a Rákócz u. 33. szám alatti épületben tudják elhelyezni, ez igényli a 
legkevesebb átalakítást. Felhívja rá a figyelmet, hogy pénzügyi okok miatt egy kötelezı 
feladatot nem tud olyan mértékben bıvíteni vagy ellátni a testület, ahogy szeretné. 
 
Tolnai Zsuzsanna óvodavezetı nem kívánja kiegészíteni az elhangzottakat, bizottsági ülésen 
már megbeszélték. A szakmai érve természetesen a 2 új csoport mellett szólnak, de 
kompromisszumos megoldás született, ideiglenesen így jónak tartja. 
 
Vajda Balázs OKS elnök elmondja, hogy három évre van nagyobb csoportlétszám igény, ami 
így kis átalakítással megoldható, bár legszívesebben 2 új csoportot indítanának. Ismerteti a 
bizottság csoportszám meghatározására irányuló melléklet szerinti 21/2011. (V. 11.) számú 
határozatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés nem 
lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
171/2011. (V. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Szirombontogató Óvoda vezetıjének 
csoportszám bıvítéssel kapcsolatos kérelmét támogatja és a 
2011/2012. nevelési évben indítható óvodai csoportok számát 
11 csoportban határozza meg. Az új csoportot a Rákóczi utca 33. 
szám alatti, részben önkormányzati tulajdonban lévı, jelenleg 
bölcsıdeként mőködı épületben kívánja elhelyezni. A 
csoportbıvítéssel kapcsolatos költségeket a mőködési hitel 
terhére biztosítja. 
 
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a szükséges okiratokat 
terjessze a Képviselı-testület soron következı ülése elé, 
továbbá felhatalmazza a polgármestert és az intézményvezetıt 
a döntésbıl eredı feladatok elvégzésére. 
 
Határidı:  folyamatos 
Felelıs:  Dr. Pintér György polgármester  

Tolnai Zsuzsanna intézményvezetı  
 
Vajda Balázs OKS elnök elmondja, hogy törvény adta lehetıség van 10%-kal túllépni a 
csoportlétszámot, így tudják megoldani a második új csoportra való gyermek elhelyezését. 
Kérdezi az intézményvezetıt, kívánja-e kiegészíteni az elhangzottakat. 
 
Tolnai Zsuzsanna óvodavezetı nem kívánja kiegészíteni az elhangzottakat. 
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Vajda Balázs OKS elnök ismerteti a bizottság csoportlétszám túllépésének engedélyezésére 
irányuló melléklet szerinti 22/2011. (V. 11.) számú határozatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés nem 
lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
172/2011. (V. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
102. § (2) bekezdés c) pontjában biztosított jogkörében eljárva a 
2011/2012. nevelési évtıl a közoktatási törvény 3. melléklete 
alapján engedélyezi a Szirombontogató Óvoda csoportjaiban a 
maximális létszám tíz százalékkal való túllépését. 
 
Határidı:  folyamatos 
Felelıs:  Dr. Pintér György polgármester 

Tolnai Zsuzsanna intézményvezetı 
 
 
4.2 A 2010. évi országos kompetenciamérés eredményeinek ismertetése, az abból adódó 

intézményi feladatok 
 
Vajda Balázs OKS elnök elmondja, hogy a gimnázium és az általános iskola is részt vett az 
országos kompetenciamérésben, melynek eredményérıl szóló beszámoló szerint az 
átlagossal egyenértékő az intézmény eredménye. Szakmailag a kollégákat megosztja a 
mérésen alapuló oktatás. Ismerteti a bizottság beszámoló elfogadására irányuló melléklet 
szerinti 23/2011. (V. 11.) számú határozatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy a beszámoló az Interneten bárki számára 
elérhetı. Kéri, hogy aki a beszámoló elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
173/2011. (V. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és 
Általános Iskola 2010. évi országos kompetenciamérési 
eredményeirıl szóló beszámolót elfogadja. 

 
 
Dr. Pintér György polgármester átadja a szót Nyikos Istvánnak, a TFB elnökének. 
 
 
5. Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elıterjesztései 
5.1 Cinca Térségi Vízi Társulattal kötendı üzemeltetıi szerzıdés megvitatása 
 
Nyikos István TFB elnök ismerteti a bizottság üzemeltetési szerzıdés kötésére irányuló 
melléklet szerinti 47/2011. (V. 11.) számú határozati javaslatát. 
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Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés 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   
174/2011. (V. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy térítésmentes Üzemeltetési szerzıdést köt jelen 
határozat elválaszthatatlan mellékletét képezı tervezet szerint a 
Cinca Térségi Vízi Társulattal (8154 Polgárdi, Batthány u. 132.) 
a 11. sz. Kovácstanyai árok, 12. sz. Józsefkuti árok, 13. sz. 
Enyingi ér, 14. sz. Csikgáti árok tekintetében. 
 
Felelıs:  dr. Pintér György polgármester  
Határidı:  2011. június 30. 

 
 
5.2 10 csoportos városi óvoda és városi sportcsarnok megvalósítására vonatkozó szakmai 

koncepció ismételt megvitatása 
 
Nyikos István TFB elnök ismerteti a bizottság beruházás elıkészítésének támogatására 
irányuló melléklet szerinti 48/2011. (V. 11.) számú határozati javaslatát.  
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı elmondja, hogy mindkét bizottság ülésén ott volt, és ez a döntési 
javaslat nincs szinkronban a PERB döntési javaslatával, ezért javasolja levenni a napirendrıl. 
 
Méreg János alpolgármester szerint az önkormányzat nincs most ilyen helyzetben, a 8 millió 
Ft-nak más helye is lenne. 
 
Dr. Pintér György polgármester szerint nem arról van szó, hogy konkrét terveket 
készíttessenek. Ehhez most nem társul kiadás, csupán egy szakmai programról van szó, a 
további tervezésrıl külön kell dönteni. 
 
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı ezzel nagyon egyetért, forrást nem javasol megjelölni, 
javasolja elviekben támogatni. Ha lehetıség nyílik, akkor tudja folytatni. 
 
Méreg János alpolgármester azért javasolja levenni a napirendrıl, mert mi van, ha csak két 
év múlva lesz pénze az önkormányzatnak, akkor most feleslegesen dolgoztak. 
 
Dr. Pintér György polgármester szerint a szakmai programot át lehet dolgozni. 
 
Méreg János alpolgármester felhívja rá a figyelmet, hogy még azt sem határozták meg, hol 
legyen. 
 
Dr. Pintér György polgármester szerint pont ez a lényege a szakmai programnak, hogy ha 
lesz pályázat, könnyebb legyen elindulni. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı szerint a döntés megszületett, forrásmegjelölésbıl sehol nincs 
semmi. Az ingatlaneladásból származó többletbevétel azt jelenti, hogy ha az összes tervezett 
bevétel teljesül, az afölötti rész szolgálna forrásként. Elfogadja, amit Polgármester úr 
mondott, de számára a pénzügyi vezetı által javasolt határozati javaslat tökéletesen 
megfelel. 
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Dr. Pintér György polgármester szerint ez nem lenne felesleges munka. Legalább azt tudná 
a testület, mit akar. Törölnék a forrásra vonatkozó részt, és le kellene ülni az óvodavezetıvel, 
hogy hány csoport kellene. A helyet meg tudják határozni. Például a volt TSZ iroda helyén 
tökéletes lenne. Ez nem kerülne semmibe. Akkor lenne nyugodtabb, ha a tervek már készen 
állnának, és azonnal be tudnák adni a pályázatot. Sajnos azonban ezek nincsenek készen, 
ezeket majd el kell készíteni, ami majd a pénzügyi helyzettıl függ. A szakmai programot 
mindenképpen támogatja. 
 
Méreg János alpolgármester visszavonja javaslatát. Ha nem lesz benne, hogy a terveket 8 
millió Ft alatti költséggel el lehet készíteni, akkor el tudja fogadni. 
 
Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki a forrásmegjelölés törlésére irányuló 
módosító javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
175/2011. (V. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 10 
csoportos városi óvoda beruházásának elıkészítésérıl szóló 
határozati javaslatban az alábbi rész törlésére irányuló 
módosító javaslatot elfogadta: 
 
„A tervezési szerzıdés díjának forrása az ingatlanértékesítésbıl 
származó többletbevétel.” 

 
Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki a fentiek szerint módosított határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
176/2011. (V. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az önkormányzat elıtt álló beruházások 
ellenére a 10 csoportos városi óvoda beruházásának 
elıkészítését (I., Tervezési program ; II., Tanulmányterv vagy 
Elıkészítıterv; III., Engedélyes tervek) elviekben támogatja. 
 
A szakmai program elkészítésére felkéri Csonka Zoltánt. 
 
Felelıs:  dr. Pintér György polgármester  
Határidı:  folyamatos  

 
 
Nyikos István TFB elnök ismerteti a bizottság városi sportcsarnok elıkészítésének késıbbi 
idıpontra halasztására irányuló melléklet szerinti 49/2011. (V. 11.) számú határozati 
javaslatát. 
 
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   
177/2011. (V. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az önkormányzat elıtt álló beruházásokra 
tekintettel a városi sportcsarnok beruházásának elıkészítését 
egy késıbbi idıpontra halasztja. 
 
Felelıs:  dr. Pintér György polgármester  
Határidı:  folyamatos  

 
 
5.3 Zöld Szem 04 Kft. kérelme – út szélesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás kérése 
 
Nyikos István TFB elnök ismerteti a bizottság feltételes elvi támogatás megadására irányuló 
melléklet szerinti 50/2011. (V. 11.) számú határozati javaslatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı szerint szó volt róla, hogy lesz egy helyszínbejárás. Kérdezi, mit 
találtak a bejárás során. 
 
Nyikos István TFB elnök elmondja, hogy a bejárás két ponton érintette a helyszínt: az alsó 
terület a Kinizsi utcától a Török Bálint utcáig bezárólag. Reiber Attila haszonkölcsön 
szerzıdés keretében használja a területet, ami le lett korábban zárva, hogy illetéktelen 
személyek ne használják. Lakossági bejelentés érkezett, hogy az útlezárást szüntessék meg, 
hogy rövidebb úton közelíthessék meg a református temetıt az ott lakók. Reiber Attila a 
kerítést megszüntette, gyalogos átkelıhely van kialakítva, gondozott a terület. A bizottság 
véleménye az volt, hogy az út ne legyen lezárva. Az út szélesítésére irányuló kérelem tág 
volt, ezért kérték a pontosítást, hiánypótlást, hogy pontosabb döntést eredményezzen. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı erre volt kíváncsi. Kérdezi, hogy értesítették-e elıre a kérelmezıt, 
volt-e személyes találkozás vele a pontosítás érdekében. 
 
Nyikos István TFB elnök elmondja, hogy nem volt személyes egyeztetés. İ maga laikus 
szemmel is úgy látja, hogy nem egyszerő megszélesíteni az utat. Pénteken egyeztet Reiber 
Attilával, aki biztosan küldi majd a kért hiánypótlást. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı elmondja, ami a bizottsági ülésen is elhangzott, hogy van egy 
technikai része, ha az elkészül megfelelı minıségben, akkor jönne a másik rész, ugyanis a 
kérvény azt tartalmazta, hogy elkészítené saját költségen ezt az útszélesítést, és a Kft. 
iparőzési adójából kerüljön jóváírásra. 
 
Nyikos István TFB elnök nem javasolja jobban belemenni. Maradjanak annyiban, hogy majd 
reagál a levélre. A bérleti díj, amit a kérelmezı felajánl biztosítékul, szerinte nincs 
összhangban a befektetés nagyságával. 
 
Vajda Balázs képviselı szerint talán le kellene venni a napirendrıl, bár hiánypótlási 
felhívást tartalmaz a döntési javaslat. Érdemes lenne személyes találkozás alkalmával 
egyeztetni. 
 
Dr. Pintér György lezárná a vitát. A hiánypótlás szerint, amennyiben ezt megteszi a 
kérelmezı, akkor tér vissza a testület a végleges döntésre. Közben lehet tárgyalni, javasolja a 
bizottsági ülésre meghívni a kérelmezıt, és ott egyeztetni. 
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Méreg János alpolgármester szerint, ha újra visszatérnek rá, most nincs értelme határozni. 
 
Dr. Pintér György polgármester szerint annyi értelme van, hogy bekérnek bizonyos 
adatokat, tehát pontosítják az elképzelést. Szerinte így elfogadható a döntés, és 
mindenképpen meg kell hívni a kérelmezıt a TFB ülésére. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı Vajda Balázs képviselı javaslatával ért egyet, ugyanis olyan 
kritériumokat állított a bizottság, amikkel nem is biztos, hogy meg akarja csinálni. Nem arról 
szól a döntés, amit ı kérvényezett. A kialakítás költsége horribilis, és nem tartalmaz 
semmilyen utalást a telephely után befolyó iparőzési adó kompenzálására. Szerencsésebbnek 
tartaná meghívni a kérelmezıt a következı TFB-re, pontosítani mindent, és olyan döntést 
hozni, ami jó. 
 
Dr. Pintér György polgármester javasolja levenni a napirendrıl és levélben értesíteni a 
kérelmezıt. 
 
Nyikos István TFB elnök szerint mindenki ott volt az ülésen, átbeszélték, nem tegyék 
magukat nevetségesség azzal, hogy most itt veszekszenek 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy mivel a testület nem adta át a tulajdonosi 
hozzájárulás megadását a polgármesternek, így mindenképpen Képviselı-testület kell a 
döntéshez. A terület önkormányzati tulajdon, olyan utat akarnak létesíteni, aminek a 
fenntartási kötelme az önkormányzaté. Két szó kivételével jónak tartja a határozati javaslatot, 
mert tovább kell gondolnia a testületnek, hogy ha majd út lesz, akkor azt hogyan kívánja a 
továbbiakban fenntartani. Nem tartja indokoltnak a napirendrıl való levételt. Aggály merült 
fel azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudja a Képviselı-testület a továbbiakban fenntartani. 
Amennyiben az a két szó szerepelne benne, hogy „elviekben támogatja”, úgy a testület a 
jövıre nézve védve lenne. Szakmai kritériumok fogalmazódtak meg, és nyilvánvalóan nem 
véletlen, hogy ez a döntés nem került polgármesteri hatáskörbe. Iparőzési adókedvezmény 
nincs. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı igazat ad a TFB elnökének, valóban mindenki ott volt a bizottsági 
ülésen csak a kérelmezı nem. Nincs szinkronban a kérvény a határozati javaslattal. Szerinte 
meg kell hívni ıt. A másik kérdés is kritikus kérdés, ami szintén személyes egyeztetést 
igényel. 
 
Dr. Pintér György polgármester szavazásra bocsátja a téma napirendrıl való levételét. Kéri, 
hogy aki azzal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a „Zöld Szem 04 Kft. 
kérelme – út szélesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás kérése” napirendi pontot levette a napirendrıl. 
 
Méreg János alpolgármester kéri, hogy a hasonló, nagy horderejő témáknál törekedjenek 
arra, hogy az érintett ott legyen legfıképp a bizottsági ülésen. 
 
 
5.4 A 0118/3 és 0118/8 hrsz-ú ingatlanok térítésmentes használatba adása Mikó Liane 

Edith részére 
 
Nyikos István TFB elnök ismerteti a bizottság haszonkölcsön szerzıdés kötésére irányuló, 
melléklet szerinti 52/2011. (V. 11.) számú határozatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy a szennyvízvezeték átmegy a területükön, 
ennek kompenzálására született ez a javaslat és a megállapodás. Kérdezi, van-e valakinek 
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kérdése, véleménye, észrevétele. Kéri, hogy aki a haszonkölcsön szerzıdés kötésével 
egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
178/2011. (V. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a tulajdonát képezı Enying 0118/8 hrsz-ú 
külterületi, szántó mővelési ágú, 9298 m2 nagyságú (40,35AK) 
és az Enying 0118/3 hrsz-ú külterületi, szántó mővelési ágú, 
3029 m2 nagyságú (13,15AK) ingatlanból 1705,5 m2 
vonatkozásában annak rendben tartása, gondozása fejében 
haszonkölcsön szerzıdést köt Mikó Liane Edith 8130 Enying, 
Mikó tanyai lakossal határozatlan idıre. 
 
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt a haszonkölcsön szerzıdés 
elkészítésére, felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés 
aláírására. 
 
Felelıs:  dr. Pintár György 
Határidı:  2011. június 30. 

 
 
5.5 /Napirendrıl levéve/ 
 
 
6. Pénzügyi, Ellenırzı és Rendészeti Bizottság elıterjesztései 
6.1 Együttmőködési megállapodások 
6.1.1 EVSZI-Városi Bölcsıde 
 
Nyikos István PERB tag ismerteti a bizottság megállapodás elfogadására irányuló melléklet 
szerinti 81/2011. (V. 17.) számú határozatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés, 
észrevétel nem lévén kéri, hogy aki a megállapodás elfogadásával egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 86 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
179/2011. (V. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Enying Város Szolgáltató Intézménye és a 
Városi Bölcsıde között létrejövı, az önkormányzati intézményi 
együttmőködésre vonatkozó Együttmőködési Megállapodást – 
a határozat mellékletét képezı tartalommal és formában – 
jóváhagyja. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Viplak Tibor EVSZI vezetı 
   Királyné Cs. Ilona Városi Bölcsıde vezetı 
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6.1.2 EVSZI-ESZI 
 
Nyikos István PERB tag ismerteti a bizottság megállapodás elfogadására irányuló melléklet 
szerinti 82/2011. (V. 17.) 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   
180/2011. (V. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Enying Város Szolgáltató Intézménye és az 
Egyesített Szociális Intézmény között létrejövı, az 
önkormányzati intézményi együttmőködésre vonatkozó 
Együttmőködési Megállapodást – a határozat mellékletét 
képezı tartalommal és formában – jóváhagyja. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Viplak Tibor EVSZI vezetı 

Szabados Tamásné ESZI vezetı 
 
 
6.1.3 EVSZI-Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 
 
Nyikos István PERB tag ismerteti a bizottság megállapodás elfogadására irányuló melléklet 
szerinti 83/2011. (V. 17.) 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   
181/2011. (V. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy Enying Város Szolgáltató Intézménye és a Vas 
Gereben Művelődési Ház között létrejövő, az önkormányzati 
intézményi együttműködésre vonatkozó Együttműködési 
Megállapodást – a határozat mellékletét képező tartalommal és 
formában – jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Viplak Tibor EVSZI vezető 

Nemes Diána Mővelıdési Ház vezetı 
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6.1.4 EVSZI-Szirombontogató Óvoda 
 
Nyikos István PERB tag ismerteti a bizottság megállapodás elfogadására irányuló melléklet 
szerinti 84/2011. (V. 17.) 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   
182/2011. (V. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy Enying Város Szolgáltató Intézménye és a 
Szirombontogató Óvoda között létrejövő, az önkormányzati 
intézményi együttműködésre vonatkozó Együttműködési 
Megállapodást – a határozat mellékletét képező tartalommal és 
formában – jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Viplak Tibor EVSZI vezető 

Tolnai Zsuzsanna óvodavezetı 
 
 
6.2 Vételi ajánlat 
 
Nyikos István PERB tag ismerteti a bizottság értékesítés elvetésére irányuló, melléklet 
szerinti 88/2011. (V. 17.) számú határozatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester nem ért egyet a bizottság javaslatával, mert a 
traktorvontatású szippantót évente kb. egyszer használják. Az értéke is leíródott már. Beszélt 
a vevıvel, aki szerint 5-600 eFt-ot kell rákölteni. Szerinte meg kell gondolni az értékesítést. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy a bizottság azért döntött így, mert az 
intézményvezetıtıl az a válasz érkezett a feltett kérdésre, hogy az intézménynek szüksége 
van a szippantóra. 
 
Dr. Pintér György polgármester nem tudja, mőszaki van-e rajta. Felhívja rá a figyelmet, 
hogy Enying városnak egy főnyíró traktora van, Mátyásdombnak három. Szerinte évente 
egyszer meg lehet kérni valakit, hogy végezze el azt a munkát, amit csak ezzel lehet. Az 
árából pedig vehetne az önkormányzat főnyíró traktort. A Cifra kertben térdig érı gaz van, 
folyamatosan gondot okoz a főnyírás. A megváltozott munkaképességőek alkalmazásával 4 
fıs közterület-felügyeletet hoznak létre, akik járni fogják a várost, és megbüntetik az 
elhanyagolt ingatlanok tulajdonosait. De hogyan tegyék ezt, ha a közterület sem rendezett. 
Nem biztos benne, hogy árokásót kellett volna venni, hanem inkább négy főnyíró traktort. 
Akkor úgy nézne ki a város, mint akinek van gazdája. 
 
Méreg János alpolgármester szerint, ha szükség van szippantóra, van univerzális 
kisteherautó és tartály. Nem szeretné, ha roncstelepet csinálnának a Vas G. utcában. A 
Fadroma eladásáról is döntöttek, mégis ott áll még mindig. Helyesnek tartja Polgármester úr 
javaslatát, támogatja azt. 
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Dr. Lelkes Ákos képviselı szerint Aljegyzı úr pontosan idézte a bizottsági ülésen 
elhangzottakat, nem gazdasági döntés volt. Senki nem tudta a mőszaki állapotot és a 
kihasználtságát. Ha valóban ez a helyzet, szerinte is el kell adni. Kérdezi, hogy mi van a 
városi busszal. 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy még megvan a busz. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı szerint lehet, hogy van jobb ajánlat is, javasolja levenni a 
napirendrıl az elıterjesztést. 
 
Vajda Balázs képviselı szintén a napirendrıl való levételt akarta javasolni. Javasolja akkor 
visszatérni rá, ha az intézményvezetı is itt lesz, és az érveit el tudja mondani. Több olyan 
döntés van, aminek a végrehajtása nem történt meg, ezeket rendezni kellene. 
 
Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki az elıterjesztés napirendrıl való levételével 
egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal a „Vételi ajánlat” napirendi pontot levette 
napirendjérıl. 
 
 
Dr. Pintér György polgármester a pénzügyi tájékoztatóval kapcsolatban elmondja, hogy 
mindenki számára elérhetı a honlapon. Azért készült a tájékoztató, hogy mindenki valós 
képet kapjon az önkormányzat gazdasági helyzetérıl. A megoldásokat keresik. 
Valószínőleg már a jövı héten rendkívüli ülést kell összehívni ezzel kapcsolatban. 
Megköszöni a részvételt, a nyílt ülést 16.17 órakor bezárja. 
 
 
 
Enying, 2011. június 7. 
 
 
 
 
  Dr. Pintér György    Mihályfi Gábor 
     polgármester          aljegyzı 
 
 
 
 

Dr. Lelkes Ákos    Méreg János 
      hitelesítı        hitelesítı 
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Tolnai Zsuzsanna óvodavezetı 
Göbölös Szilvia óvodavezetı-helyettes 
Királyné Csernánszki Ilona bölcsıde vezetı 
Nemes Diána mővelıdési ház vezetı 
 
Füzy Éva 
Füzy Vince 
Molnár Lajos 
 
Szemerei Szilvia jegyzıkönyvvezetı 

 
Jelezte távolmaradását: Gebula Béla Ákos, Viplak Tibor képviselık 
 
Nem jelezte távolmaradását: Buza Lajos képviselı 
 
Dr. Pintér György polgármester köszönti a megjelenteket, a nyílt ülést 15.10 órakor 
megnyitja, megállapítja, hogy a képviselık határozatképes számban megjelentek, létszámuk 
6 fı. A jegyzıkönyv hitelesítésére javasolja dr. Lelkes Ákos és Méreg János képviselıket. 
Kéri, hogy aki a hitelesítık személyével egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal a jegyzıkönyv hitelesítıjeként Dr. Lelkes Ákos és 
Méreg János képviselıket elfogadta. 
 
A jegyzıkönyv vezetésére felkéri Szemerei Szilviát. Ismerteti, hogy a napirenddel 
kapcsolatban három változtatást javasol. Az 5.5 napirendi pontot javasolja levenni a 
napirendrıl, késıbb születne döntés errıl, a TFB módosítását követıen. 2.4 napirendi 
pontként javasolja napirendre tőzni az átfogó értékelést a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatok 2010. évi ellátásáról, és 3.2 napirendi pontként javasolja napirendre tőzni a 
kistérségi orvosi ügyelet kérdését. Kéri, hogy aki az 5.5 napirendi pont napirendrıl való 
levételével egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal a 5.5 Mővelıdési Ház kérelme Vas Gereben 
Mővelıdési Ház elıtti parkrészen játszótéri játékok ideiglenes telepítése napirendi pontot levette a 
napirendrıl. 
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Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki az átfogó értékelés a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok 2010. évi ellátásáról 2.4 napirendi pontként való napirendre 
vételével egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az átfogó értékelést a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok 2010. évi ellátásáról 2.4 napirendi pontként napirendjére tőzte. 
 
Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki a kistérségi orvosi ügyelet 3.2 napirendi 
pontként való napirendre vételével egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal a kistérségi orvosi ügyeletet 3.2 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 6 igen, egyhangú szavazattal a módosított napirendet elfogadta. 
 
N a p i r e n d: 
Nyílt ülés  
 

1. Polgármester, Alpolgármester elıterjesztései 
1.1 Kitüntetések adományozása 
1.2 Megváltozott munkaképességőek foglalkoztatása 

 
 Elıadó: Dr. Pintér György, Méreg János 
 polgármester           alpolgármester 

 
 

2. Jegyzı, Aljegyzı elıterjesztései 
2.1 Az intézményi étkezési normákról és térítési díjakról szóló 24/2009. (VI. 29.) 

önk. rendelet módosítása 
/Az EÜB. támogató döntése a bizottság elıterjesztéseiben olvasható. 

2.2 Az egyes szociális ellátásokról szóló 14/2000. (IV. 19.) önk. rendelet 
módosításáról szóló 11/2011. (IV. 29) önk. rendelet módosítása 

2.3 Alapító okirat módosítása – Városi Bölcsıde 
2.4 Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2010. évi 

ellátásáról 
 

  Elıadó: Mihályfi Gábor 
                aljegyzı 
 
 

3. Egészségügyi és Szociális Bizottság elıterjesztései 
3.1 Városi Bölcsıde 
3.1.1 Beszámoló a 2010. évi tevékenységrıl 
3.1.2 Költözési szünet 
3.1.3 Alapdokumentumok elfogadása 

- Gondozás – Nevelés Szakmai Program 
- Szervezeti és Mőködési Szabályzat 

3.1.4 Dolgozói létszámbıvítés 
3.2 Kistérségi orvosi ügyelet 
 

 Elıadó: Dr. Lelkes Ákos 
         Eü. Biz. elnöke 
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4. Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elıterjesztése 
4.1 Beiskolázások, tanulócsoportok alakulása 2011/2012. tanévben 
4.1.1 Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 
4.1.2 Szirombontogató Óvoda 

/A TFB támogató döntése a bizottság elıterjesztései között 
olvasható./ 

4.2 A 2010. évi országos kompetenciamérés eredményeinek ismertetése, az 
abból adódó intézményi feladatok 

 
 Elıadó: Vajda Balázs 
          OKS elnöke 
 

5. Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elıterjesztései 
5.1 Cinca Térségi Vízi Társulattal kötendı üzemeltetıi szerzıdés 

megvitatása 
5.2 10 csoportos városi óvoda és városi sportcsarnok megvalósítására 

vonatkozó szakmai koncepció ismételt megvitatása 
/A PERB támogató döntése a bizottság elıterjesztései között 
olvasható./ 

5.3 Zöld Szem 04 Kft. kérelme – út szélesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás 
kérése 

5.4 A 0118/3 és 0118/8 hrsz-ú ingatlanok térítésmentes használatba adása 
Mikó Liane Edith részére 

5.5  
 

  Elıadó: Nyikos István 
         TFB elnöke 
 

6. Pénzügyi, Ellenırzı és Rendészeti Bizottság elıterjesztései 
6.1 Együttmőködési megállapodások 
6.1.1 EVSZI-Városi Bölcsıde 
6.1.2 EVSZI-ESZI 
6.1.3 EVSZI-Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 
6.1.4 EVSZI-Szirombontogató Óvoda 
6.2 Vételi ajánlat 
 

  Elıadó: Viplak Tibor 
                 PERB elnöke 
 
1. Polgármester, Alpolgármester elıterjesztései 
1.1 Kitüntetés adományozása 
 

Dr. Pintér György polgármester ismerteti a Képviselı-testület 117/2011. (IV. 14.) számú 
határozatát, mellyel Dr. Füzy Éva részére „Önkormányzati Elismerı Oklevél”-t adományoz, 
majd átadja a kitüntetett lányának, Füzy Évának, és férjének Füzy Vincének az oklevelet. A 
kitüntetettnek, aki betegsége miatt maradt távol, jobbulást kíván. 
 

Füzy Vince Dr Füzy Éva nevében megköszöni az elismerést. Mindketten jó munkát 
kívánnak a Képviselı-testületnek, elköszönnek, és távoznak a tanácsterembıl. 
 

Dr. Pintér György polgármester ismerteti a Képviselı-testület 160/2011. (V. 25.) számú 
határozatát, mellyel Göbölös Szilvia részére „Kiváló Közszolgálatért” kitüntetést 
adományoz, majd átadja Göbölös Szilvia részére az oklevelet, bronz emlékérmet, és kerámia 
plakettet. 
 

Göbölös Szilvia megköszöni az elismerést. 
 

Dr. Pintér György polgármester napirend elıtt 3-4 perc idıtartamban szót ad a Fundamenta 
képviselıjének, Molnár Lajos úrnak, hogy ismertesse az új lehetıségeket, melyek a 
lakosságot is érdekelhetik. 
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Molnár Lajos üdvözli jelenlévıket, köszöni a lehetıséget, és ismerteti, hogy az idei évben 
több önkormányzatot is megkerestek, és együttmőködések születtek. A januári 
törvénymódosítás lehetıvé tette a lakás-takarékpénztárnak, hogy 40 milliárd Ft tıkét 
szabadítson fel a devizahitelesek megsegítésére, hitelek kiváltására állami támogatással. A 
mai gazdasági helyzetben fontossá vált az öngondoskodás, melyet cégükön keresztül az 
állam vissza nem térítendı támogatással ösztönöz. A cég lakossági fórumon keresztül 
kívánja széles körben tájékoztatni a lakosságot a lehetıségekrıl, és válaszolnak a felmerülı 
kérdésekre. Fontosnak tartja kihangsúlyozni, hogy az állami támogatás alanyi jogon jár, és 
minden lakáscélú devizahitel kiváltható vele. Az idei évtıl családon belül összevonható ez a 
pénz, így akár 2.880.000,- Ft támogatás is elérhetı és felhasználható. Abban kéri a 
támogatást, hogy ez a lakossági fórum elérje a célját, és minél szélesebb körben tudjanak 
segíteni. Ha a támogatást megkapja, a részleteket egyezteti Alpolgármester úrral. 
Megköszöni a figyelmet, és elköszön. 
 

15.17 órakor Molnár Lajos távozik a tanácsterembıl. 
 
 
1.2 Megváltozott munkaképességőek foglalkoztatása 
 

Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy az önkormányzatnak 9.000.000 ,- Ft 
rehabilitációs járadékot kell fizetni, ha megfelelı számú megváltozott munkaképességő 
személyt nem foglalkoztat. Alpolgármester úr próbált olyan személyeket beszervezni, akik 
megfelelnek a jogszabályi elıírásoknak, és vállalnák is a foglalkoztatást. Sikerrel járt, így 6 fıt 
tudna foglalkoztatni az önkormányzat. 
 

Méreg János alpolgármester ismerteti a 6 fı megváltozott munkaképességő személy 2011. 
június 1. napjától való foglalkoztatására irányuló melléklet szerinti határozati javaslatot. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése. Kérdés nem lévén kéri, 
hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
161/2011. (V. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy 2011. június 1. napjától 5 hónap idıtartamra – 
munkaszerzıdés keretében, bruttó 63.287,- Ft/hó összegért – 6 
fı megváltozott munkaképességő személy foglalkoztatását 
vállalja 4 illetve 6 órában azzal, hogy felettük a munkáltatói 
jogkör gyakorlója a polgármester. Ezen idıtartamra a 
Polgármesteri Hivatal költségvetési létszámkeretét 1 fıvel, 
Enying Város Szolgáltató Intézménye és a pénzügyi gazdasági 
szempontból hozzá tartozó intézmények közül a Herceg 
Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola, a 
Szirombontogató Óvoda és az Egyesített Szociális Intézmény 
költségvetési létszámkeretét összesen 5 fıvel megemeli. 
 
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a költségvetési rendelet 
módosítását készítse elı. 
 
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Dr. Pintér György polgármester 
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2. Jegyzı, aljegyzı elıterjesztései 
2.1 Az intézményi étkezési térítési díjakról szóló 24/2009. (VI. 29.) önk. rendelet 

módosítása 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy az Eü. Biz. támogatta a rendeletmódosítás 
tervezetet, mely szerint a bölcsıdei étkezés térítési díjában történne változás. A törvény 
lehetıvé teszi, hogy a rezsiköltség 50%-a beépítésre kerüljön a térítési díjba. A normatíva 
nagyon kevés, nem fedezi a kiadásokat, ezért elszámolható a rezsi 50%-a. Ez a módosítás 
csak a bölcsıdére vonatkozik, de a következı hónapban a többi intézmény térítési díját is át 
kell számolni, mert a szolgáltató megküldte az önkormányzatnak az áremelésre vonatkozó 
levelét. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı ismerteti, hogy a bizottság tárgyalta a tervezetet, elfogadta a 
térítési díj módosítását, és megkérte Aljegyzı urat, hogy készítse el a rendelet módosítására 
irányuló elıterjesztést. 
 
Dr. Pintér György polgármester - kérdés, észrevétel nem lévén - szavazásra bocsátja a 
rendelettervezet elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 

A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az intézmény étkezési térítési 
díjakról szóló 24/2009. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról jelen 
jegyzıkönyv mellékletét képezı 12/2011. (V. 30.) önkormányzati rendeletet alkotja. 

 
 
2.2 Az egyes szociális ellátásokról szóló 14/2000. (IV. 19.) önk. rendelet módosítása 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy a képviselık az elızı ülésen döntöttek a 
módosításról, mely a lakókörnyezet rendben tartása feltételeire vonatkozott. Az ülésen 
elhangzott javaslat beépítésre került, illetve az eltelt idı tapasztalatai következtében apróbb, 
technikai jellegő módosítás került be a tervezetbe a másodfokú hatóság, a kormányhivatal 
javaslatai alapján. A rendeletmódosítás elfogadásához minısített többség szükséges. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, véleménye. Kérdés, 
észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a rendelettervezet elfogadását. Kéri, hogy aki azzal 
egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 

A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az egyes szociális ellátásokról 
szóló 14/2000. (IV. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2011. 
(IV. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról jelen jegyzıkönyv mellékletét 
képezı 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendeletet alkotja. 

 
 
2.3 Alapító okirat módosítása – Városi Bölcsıde 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy a bölcsıdében induló alapellátáson kívüli 
szolgáltatásokat az alapító okiratban is át kell vezetni, hogy ezek a kiegészítı 
szolgáltatásokat indítani tudja az intézményvezetı. Jelen módosítás a korább döntés 
átvezetése, melyhez minısített többség szükséges. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Hozzászólás 
nem lévén kéri, hogy aki az alapító okirat módosításával egyetért, kézfelemeléssel 
szavazzon. 
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A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
162/2011. (V. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy a Városi Bölcsőde 16/2003. (I. 29.) számú 
határozattal elfogadott alapító okiratát 2011. július 01-i hatállyal 
az alábbiak szerint módosítja:  

 
− Az alapító okirat 5.3 pontja helyébe a következő 5.3 pont 

lép:  
  

[5. Tevékenysége: 

5.3 Alaptevékenységi szakfeladat szerinti besorolás:] 

 
„889101 Bölcsődei ellátás 
856012 Korai fejlesztés, gondozás 
856013 Fejlesztő felkészítés 
889109 Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó 
egyéb szolgáltatások” 
 

− Az alapító okirat 5.5 pontja az alábbi szövegrésszel egészül 
ki:  

 
„Az alapellátás prioritása melletti családtámogató 
szolgáltatások: játszócsoport és időszakos 
gyermekfelügyelet.” 
 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az alapító okirat 
egységes szerkezetbe foglalására, valamint a módosítás, 
továbbá az egységes szerkezetű alapító okirat Magyar 
Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére történő 
megküldésére. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Dr. Pintér György polgármester  

 
 
 
2.4 Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2010. évi ellátásáról 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy törvényi kötelezettségnek kell eleget tenni 
az átfogó értékelés évente történı elkészítésével, melyrıl a testületnek kell döntést hoznia. 
Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki az 
átfogó értékelés elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
163/2011. (V. 25.) számú határozata: 
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Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Enying Város Önkormányzatának 2010. évi 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásról szóló 
átfogó értékelését a jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét 
képezı formában és tartalommal elfogadja. 
 
Felkéri Szörfi István jegyzıt, hogy az értékelést a Fejér Megyei 
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának küldje meg. 
 
Határidı: 2011. május 31. 
Felelıs: Szörfi István jegyzı  

 
Dr. Pintér György polgármester átadja a szót Dr. Lelkes Ákos képviselınek, az Eü. Biz. 
elnökének. 
 
 
3. Egészségügyi és Szociális Bizottság elıterjesztései 
3.1 Városi Bölcsıde 
3.1.1 Beszámoló a 2010. évi tevékenységrıl 
 
Dr. Lelkes Ákos Eü. Biz. elnök ismerteti, hogy a bizottság 2011. május 11-én tartotta ülését, 
melyen több napirend is szerepelt, a legtöbb a Városi Bölcsıdével kapcsolatban, ezekben kéri 
a testület döntését. Meghívta az intézmény vezetıjét is, hogy ha kívánja, egészítse ki szóban 
elıterjesztéseit. 
 
Királyné Csernánszki Ilona bölcsıde vezetı megköszöni a lehetıséget, nem szeretné 
kiegészíteni a beszámolót, viszont szeretettel meghív minden képviselıt, és 
intézményvezetıt a bölcsıde holnapi átadó ünnepségére. 
 
Dr. Lelkes Ákos Eü. Biz. elnök elmondja, hogy a képviselıknek módja volt áttanulmányozni 
a beszámolót, melyet mindenki magas színvonalúnak és jónak tartott. Ismerteti a bizottság 
beszámoló elfogadására irányuló melléklet szerinti határozati javaslatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele, véleménye. 
Kérdés nem lévén kéri, hogy aki a beszámoló elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
164/2011. (V. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Városi Bölcsıde 2010. évi tevékenységérıl 
készült – jelen határozat mellékletét képezı - beszámolót 
elfogadja. 

 
 
3.1.2 Költözési szünet 
 
Dr. Lelkes Ákos Eü. Biz. elnök ismerteti a bizottság költözési szünet biztosítására irányuló 
melléklet szerinti határozati javaslatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester módosító javaslata, hogy egy hétre engedélyezze a testület a 
nevelési szünetet. 
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Dr. Lelkes Ákos Eü. Biz. elnök elmondja, hogy a bizottsági ülésen is felmerült egy konkrét 
idıtartam megszabása, de konzultálva az intézményvezetıvel, egyértelmővé vált, hogy az 
intézményvezetı a lehetı legrövidebb idı alatt kívánja lebonyolítani az átköltözést. 
 
Dr. Pintér György polgármester visszavonja módosító javaslatát. Kérdezi, van-e valakinek 
kérdése, észrevétele. Kérdés nem lévén kéri, hogy aki a nevelési szünet engedélyezésével 
egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
165/2011. (V. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Városi Bölcsıde felújított épületbe történı 
átköltözésének idejére gondozási szünetet engedélyez. 
 
Felkéri az intézményvezetıt, hogy a gondozási szünet idejét a 
helyben szokásos módon tegye közzé. 
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Királyné Csernánszki Ilona bölcsıde vezetı 

 
 
3.1.3 Alapdokumentumok elfogadása 
 

Gondozás – Nevelés Szakmai Program 
 
Dr. Lelkes Ákos Eü. Biz. elnök ismerteti a bizottság Gondozás – Nevelés Szakmai Program 
elfogadására irányuló melléklet szerinti határozati javaslatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés nem 
lévén kéri, hogy aki a program elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
166/2011. (V. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Városi Bölcsıde Gondozás – Nevelés 
Szakmai Programját – melléklet szerinti tartalommal - 
elfogadja. 

 
 

Szervezeti és Mőködési Szabályzat 
 
Dr. Lelkes Ákos Eü. Biz. elnök ismerteti a bizottság intézményi Szervezeti és Mőködési 
Szabályzat elfogadására irányuló melléklet szerinti határozati javaslatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés nem 
lévén kéri, hogy aki a szabályzat elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
167/2011. (V. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Városi Bölcsıde Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatát – melléklet szerinti tartalommal - elfogadja. 

 
 
3.1.4 Dolgozói létszámbıvítés 
 
Dr. Lelkes Ákos Eü. Biz. elnök elmondja, hogy a kapacitásbıvítés okozta többletmunkát 
csak dolgozói létszámbıvítéssel tudják megoldani az intézményben. Ismerteti a bizottság 
dolgozói létszám bıvítésére irányuló melléklet szerinti határozati javaslatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester ismerteti, hogy 34 fıre bıvült az intézmény férıhelyszáma, 
és arról is döntött a testület, hogy idıszakos felügyeletet is el tud majd látni az intézmény, 
amit a lakosság felé propagálni kell majd. Korszerő, szép épületet kapott az intézmény, 
holnap megtörténik az ünnepélyes átadás. Május végén szállítják le az utolsó, még hiányzó 
játékokat és bútorokat, a konyha teljesen be van rendezve. Egy korszerő bölcsıdéje lesz a 
városnak. Reméli, hogy a 34 fıs létszám mindig be lesz töltve. Korábban szülık keresték meg 
ıt gyermekfelügyelettel kapcsolatban, most ez is elérhetıvé válik. Kérdezi, van-e valakinek 
egyéb hozzászólása. Egyéb észrevétel nem lévén kéri, hogy aki a dolgozói létszámbıvítéssel 
egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
168/2011. (V. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Városi Bölcsıde dolgozói létszámát az 
intézmény mőködési engedélyének jogerıre emelkedését 
követıen 2 fı 8 órás kisgyermeknevelıvel és 1 fı 4 órás 
élelmezésvezetıvel megemeli. A létszámemelés bérköltségét 
(járulékokkal együtt összesen 1.745.600,- Ft) 2011. évi 
költségvetésében biztosítja. 
 
F e l k é r i  a  P o l g á r m e s t e r i  H i v a t a l t ,  h o g y  a z  
e l ı i r á n y z a t - m ó d o s í t á s t  a z  ö n k o r m á n y z a t i  
e l ı i r á n y z a t - n y i l v á n t a r t á s b a n  s z e r e p e l t e s s e ,  
é s  a  k ö l t s é g v e t é s i  r e n d e l e t  m ó d o s í t á s a k o r  a z  
e l ı i r á n y z a t - m ó d o s í t á s t  v e z e s s e  á t .  
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Dr. Pintér György polgármester 

Királyné Csernánszki Ilona bölcsıde vezetı 
 
 
3.2 Kistérségi orvosi ügyelet 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy korábban úgy döntött a testület, hogy 
továbbra is a jelenlegiek szerint – azaz 2 orvossal, 1 asszisztenssel és 1 gépkocsivezetıvel - 
kívánja mőködtetni az orvosi ügyeletet. Ismerteti a változatlan formában történı 
továbbmőködtetésre irányuló határozati javaslatát. Véleménye szerint a város lakói számon 
kérnék, ha nem így lenne. Felmerült, hogy a környezı települések kilépnének, mert a 
környéken kedvezıbb díjakat találtak. Ennek oka az érintett ügyeletek nagyobb lélekszáma. 
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Siófokon, Simontornyán 20-25.000 fı a lakosságszám, míg az enyingi kistérségi orvosi 
ügyelet tagtelepüléseinek lakosságszáma 14.000 fı. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, 
véleménye. 
 
Dr. Lelkes Ákos Eü. Biz. elnök elmondja, hogy többször beszélt már errıl a Képviselı-
testület. A lakosságot érintı változás nincs, se a létszámban, se pedig a nívóban. 
 
Dr. Pintér György polgármester – egyéb kérdés, észrevétel nem lévén - kéri, hogy aki a 
határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
169/2011. (V. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a kistérségi orvosi ügyeletet változatlan 
formában – 2 fı orvossal, 1 fı asszisztenssel, 1 fı 
gépkocsivezetıvel – kívánja mőködtetni a hét minden napján. 

 
 
Dr. Pintér György polgármester átadja a szót Vajda Balázs képviselınek, az OKS elnökének. 
 
 
4. Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elıterjesztései 
4.1 Beiskolázások, tanulócsoportok alakulása 2011/2012. tanévben 
4.1.1 Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 
 
Vajda Balázs OKS elnök ismerteti, hogy év elejéig változtathatnak rajta, ha a beiskolázottak 
létszáma növekszik. Ismerteti a bizottság csoportszámok meghatározására irányuló 
melléklet szerinti 20/2011. (V. 11.) számú határozatát. 
 
15.38 órakor Királyné Csernánszki Ilona bölcsıde vezetı távozik az ülésrıl. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Hozzászólás 
nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
170/2011. (V. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Herceg 
Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 2011/2012. 
tanévben indítható csoportszámait a következıkben határozza 
meg: 
 

 nappali esti napközi/tanulószoba 
általános iskola 16 - 5 
gimnázium 5 2 - 

 
A beiskolázott tanulók létszáma függvényében az indítható 
osztályok száma módosításra kerülhet, amelyrıl a Képviselı-
testület dönt.  
 
Határidı: folyamatos 
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Felelıs: Dr. Pintér György polgármester  
   Bedi Andrea intézményvezetı 

 
 
4.1.2 Szirombontogató Óvoda 
 
Vajda Balázs OKS elnök ismerteti, hogy a növekvı csoportlétszámok azt kívánnák, hogy 
kettı új csoportot indítsanak, ezt azonban finanszírozási okok miatt nem tudják megtenni. 
Az egyik csoportot a Rákócz u. 33. szám alatti épületben tudják elhelyezni, ez igényli a 
legkevesebb átalakítást. Felhívja rá a figyelmet, hogy pénzügyi okok miatt egy kötelezı 
feladatot nem tud olyan mértékben bıvíteni vagy ellátni a testület, ahogy szeretné. 
 
Tolnai Zsuzsanna óvodavezetı nem kívánja kiegészíteni az elhangzottakat, bizottsági ülésen 
már megbeszélték. A szakmai érve természetesen a 2 új csoport mellett szólnak, de 
kompromisszumos megoldás született, ideiglenesen így jónak tartja. 
 
Vajda Balázs OKS elnök elmondja, hogy három évre van nagyobb csoportlétszám igény, ami 
így kis átalakítással megoldható, bár legszívesebben 2 új csoportot indítanának. Ismerteti a 
bizottság csoportszám meghatározására irányuló melléklet szerinti 21/2011. (V. 11.) számú 
határozatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés nem 
lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
171/2011. (V. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Szirombontogató Óvoda vezetıjének 
csoportszám bıvítéssel kapcsolatos kérelmét támogatja és a 
2011/2012. nevelési évben indítható óvodai csoportok számát 
11 csoportban határozza meg. Az új csoportot a Rákóczi utca 33. 
szám alatti, részben önkormányzati tulajdonban lévı, jelenleg 
bölcsıdeként mőködı épületben kívánja elhelyezni. A 
csoportbıvítéssel kapcsolatos költségeket a mőködési hitel 
terhére biztosítja. 
 
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a szükséges okiratokat 
terjessze a Képviselı-testület soron következı ülése elé, 
továbbá felhatalmazza a polgármestert és az intézményvezetıt 
a döntésbıl eredı feladatok elvégzésére. 
 
Határidı:  folyamatos 
Felelıs:  Dr. Pintér György polgármester  

Tolnai Zsuzsanna intézményvezetı  
 
Vajda Balázs OKS elnök elmondja, hogy törvény adta lehetıség van 10%-kal túllépni a 
csoportlétszámot, így tudják megoldani a második új csoportra való gyermek elhelyezését. 
Kérdezi az intézményvezetıt, kívánja-e kiegészíteni az elhangzottakat. 
 
Tolnai Zsuzsanna óvodavezetı nem kívánja kiegészíteni az elhangzottakat. 
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Vajda Balázs OKS elnök ismerteti a bizottság csoportlétszám túllépésének engedélyezésére 
irányuló melléklet szerinti 22/2011. (V. 11.) számú határozatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés nem 
lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
172/2011. (V. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
102. § (2) bekezdés c) pontjában biztosított jogkörében eljárva a 
2011/2012. nevelési évtıl a közoktatási törvény 3. melléklete 
alapján engedélyezi a Szirombontogató Óvoda csoportjaiban a 
maximális létszám tíz százalékkal való túllépését. 
 
Határidı:  folyamatos 
Felelıs:  Dr. Pintér György polgármester 

Tolnai Zsuzsanna intézményvezetı 
 
 
4.2 A 2010. évi országos kompetenciamérés eredményeinek ismertetése, az abból adódó 

intézményi feladatok 
 
Vajda Balázs OKS elnök elmondja, hogy a gimnázium és az általános iskola is részt vett az 
országos kompetenciamérésben, melynek eredményérıl szóló beszámoló szerint az 
átlagossal egyenértékő az intézmény eredménye. Szakmailag a kollégákat megosztja a 
mérésen alapuló oktatás. Ismerteti a bizottság beszámoló elfogadására irányuló melléklet 
szerinti 23/2011. (V. 11.) számú határozatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy a beszámoló az Interneten bárki számára 
elérhetı. Kéri, hogy aki a beszámoló elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
173/2011. (V. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és 
Általános Iskola 2010. évi országos kompetenciamérési 
eredményeirıl szóló beszámolót elfogadja. 

 
 
Dr. Pintér György polgármester átadja a szót Nyikos Istvánnak, a TFB elnökének. 
 
 
5. Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elıterjesztései 
5.1 Cinca Térségi Vízi Társulattal kötendı üzemeltetıi szerzıdés megvitatása 
 
Nyikos István TFB elnök ismerteti a bizottság üzemeltetési szerzıdés kötésére irányuló 
melléklet szerinti 47/2011. (V. 11.) számú határozati javaslatát. 
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Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés 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   
174/2011. (V. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy térítésmentes Üzemeltetési szerzıdést köt jelen 
határozat elválaszthatatlan mellékletét képezı tervezet szerint a 
Cinca Térségi Vízi Társulattal (8154 Polgárdi, Batthány u. 132.) 
a 11. sz. Kovácstanyai árok, 12. sz. Józsefkuti árok, 13. sz. 
Enyingi ér, 14. sz. Csikgáti árok tekintetében. 
 
Felelıs:  dr. Pintér György polgármester  
Határidı:  2011. június 30. 

 
 
5.2 10 csoportos városi óvoda és városi sportcsarnok megvalósítására vonatkozó szakmai 

koncepció ismételt megvitatása 
 
Nyikos István TFB elnök ismerteti a bizottság beruházás elıkészítésének támogatására 
irányuló melléklet szerinti 48/2011. (V. 11.) számú határozati javaslatát.  
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı elmondja, hogy mindkét bizottság ülésén ott volt, és ez a döntési 
javaslat nincs szinkronban a PERB döntési javaslatával, ezért javasolja levenni a napirendrıl. 
 
Méreg János alpolgármester szerint az önkormányzat nincs most ilyen helyzetben, a 8 millió 
Ft-nak más helye is lenne. 
 
Dr. Pintér György polgármester szerint nem arról van szó, hogy konkrét terveket 
készíttessenek. Ehhez most nem társul kiadás, csupán egy szakmai programról van szó, a 
további tervezésrıl külön kell dönteni. 
 
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı ezzel nagyon egyetért, forrást nem javasol megjelölni, 
javasolja elviekben támogatni. Ha lehetıség nyílik, akkor tudja folytatni. 
 
Méreg János alpolgármester azért javasolja levenni a napirendrıl, mert mi van, ha csak két 
év múlva lesz pénze az önkormányzatnak, akkor most feleslegesen dolgoztak. 
 
Dr. Pintér György polgármester szerint a szakmai programot át lehet dolgozni. 
 
Méreg János alpolgármester felhívja rá a figyelmet, hogy még azt sem határozták meg, hol 
legyen. 
 
Dr. Pintér György polgármester szerint pont ez a lényege a szakmai programnak, hogy ha 
lesz pályázat, könnyebb legyen elindulni. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı szerint a döntés megszületett, forrásmegjelölésbıl sehol nincs 
semmi. Az ingatlaneladásból származó többletbevétel azt jelenti, hogy ha az összes tervezett 
bevétel teljesül, az afölötti rész szolgálna forrásként. Elfogadja, amit Polgármester úr 
mondott, de számára a pénzügyi vezetı által javasolt határozati javaslat tökéletesen 
megfelel. 
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Dr. Pintér György polgármester szerint ez nem lenne felesleges munka. Legalább azt tudná 
a testület, mit akar. Törölnék a forrásra vonatkozó részt, és le kellene ülni az óvodavezetıvel, 
hogy hány csoport kellene. A helyet meg tudják határozni. Például a volt TSZ iroda helyén 
tökéletes lenne. Ez nem kerülne semmibe. Akkor lenne nyugodtabb, ha a tervek már készen 
állnának, és azonnal be tudnák adni a pályázatot. Sajnos azonban ezek nincsenek készen, 
ezeket majd el kell készíteni, ami majd a pénzügyi helyzettıl függ. A szakmai programot 
mindenképpen támogatja. 
 
Méreg János alpolgármester visszavonja javaslatát. Ha nem lesz benne, hogy a terveket 8 
millió Ft alatti költséggel el lehet készíteni, akkor el tudja fogadni. 
 
Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki a forrásmegjelölés törlésére irányuló 
módosító javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
175/2011. (V. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 10 
csoportos városi óvoda beruházásának elıkészítésérıl szóló 
határozati javaslatban az alábbi rész törlésére irányuló 
módosító javaslatot elfogadta: 
 
„A tervezési szerzıdés díjának forrása az ingatlanértékesítésbıl 
származó többletbevétel.” 

 
Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki a fentiek szerint módosított határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
176/2011. (V. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az önkormányzat elıtt álló beruházások 
ellenére a 10 csoportos városi óvoda beruházásának 
elıkészítését (I., Tervezési program ; II., Tanulmányterv vagy 
Elıkészítıterv; III., Engedélyes tervek) elviekben támogatja. 
 
A szakmai program elkészítésére felkéri Csonka Zoltánt. 
 
Felelıs:  dr. Pintér György polgármester  
Határidı:  folyamatos  

 
 
Nyikos István TFB elnök ismerteti a bizottság városi sportcsarnok elıkészítésének késıbbi 
idıpontra halasztására irányuló melléklet szerinti 49/2011. (V. 11.) számú határozati 
javaslatát. 
 
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   
177/2011. (V. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az önkormányzat elıtt álló beruházásokra 
tekintettel a városi sportcsarnok beruházásának elıkészítését 
egy késıbbi idıpontra halasztja. 
 
Felelıs:  dr. Pintér György polgármester  
Határidı:  folyamatos  

 
 
5.3 Zöld Szem 04 Kft. kérelme – út szélesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás kérése 
 
Nyikos István TFB elnök ismerteti a bizottság feltételes elvi támogatás megadására irányuló 
melléklet szerinti 50/2011. (V. 11.) számú határozati javaslatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı szerint szó volt róla, hogy lesz egy helyszínbejárás. Kérdezi, mit 
találtak a bejárás során. 
 
Nyikos István TFB elnök elmondja, hogy a bejárás két ponton érintette a helyszínt: az alsó 
terület a Kinizsi utcától a Török Bálint utcáig bezárólag. Reiber Attila haszonkölcsön 
szerzıdés keretében használja a területet, ami le lett korábban zárva, hogy illetéktelen 
személyek ne használják. Lakossági bejelentés érkezett, hogy az útlezárást szüntessék meg, 
hogy rövidebb úton közelíthessék meg a református temetıt az ott lakók. Reiber Attila a 
kerítést megszüntette, gyalogos átkelıhely van kialakítva, gondozott a terület. A bizottság 
véleménye az volt, hogy az út ne legyen lezárva. Az út szélesítésére irányuló kérelem tág 
volt, ezért kérték a pontosítást, hiánypótlást, hogy pontosabb döntést eredményezzen. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı erre volt kíváncsi. Kérdezi, hogy értesítették-e elıre a kérelmezıt, 
volt-e személyes találkozás vele a pontosítás érdekében. 
 
Nyikos István TFB elnök elmondja, hogy nem volt személyes egyeztetés. İ maga laikus 
szemmel is úgy látja, hogy nem egyszerő megszélesíteni az utat. Pénteken egyeztet Reiber 
Attilával, aki biztosan küldi majd a kért hiánypótlást. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı elmondja, ami a bizottsági ülésen is elhangzott, hogy van egy 
technikai része, ha az elkészül megfelelı minıségben, akkor jönne a másik rész, ugyanis a 
kérvény azt tartalmazta, hogy elkészítené saját költségen ezt az útszélesítést, és a Kft. 
iparőzési adójából kerüljön jóváírásra. 
 
Nyikos István TFB elnök nem javasolja jobban belemenni. Maradjanak annyiban, hogy majd 
reagál a levélre. A bérleti díj, amit a kérelmezı felajánl biztosítékul, szerinte nincs 
összhangban a befektetés nagyságával. 
 
Vajda Balázs képviselı szerint talán le kellene venni a napirendrıl, bár hiánypótlási 
felhívást tartalmaz a döntési javaslat. Érdemes lenne személyes találkozás alkalmával 
egyeztetni. 
 
Dr. Pintér György lezárná a vitát. A hiánypótlás szerint, amennyiben ezt megteszi a 
kérelmezı, akkor tér vissza a testület a végleges döntésre. Közben lehet tárgyalni, javasolja a 
bizottsági ülésre meghívni a kérelmezıt, és ott egyeztetni. 
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Méreg János alpolgármester szerint, ha újra visszatérnek rá, most nincs értelme határozni. 
 
Dr. Pintér György polgármester szerint annyi értelme van, hogy bekérnek bizonyos 
adatokat, tehát pontosítják az elképzelést. Szerinte így elfogadható a döntés, és 
mindenképpen meg kell hívni a kérelmezıt a TFB ülésére. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı Vajda Balázs képviselı javaslatával ért egyet, ugyanis olyan 
kritériumokat állított a bizottság, amikkel nem is biztos, hogy meg akarja csinálni. Nem arról 
szól a döntés, amit ı kérvényezett. A kialakítás költsége horribilis, és nem tartalmaz 
semmilyen utalást a telephely után befolyó iparőzési adó kompenzálására. Szerencsésebbnek 
tartaná meghívni a kérelmezıt a következı TFB-re, pontosítani mindent, és olyan döntést 
hozni, ami jó. 
 
Dr. Pintér György polgármester javasolja levenni a napirendrıl és levélben értesíteni a 
kérelmezıt. 
 
Nyikos István TFB elnök szerint mindenki ott volt az ülésen, átbeszélték, nem tegyék 
magukat nevetségesség azzal, hogy most itt veszekszenek 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy mivel a testület nem adta át a tulajdonosi 
hozzájárulás megadását a polgármesternek, így mindenképpen Képviselı-testület kell a 
döntéshez. A terület önkormányzati tulajdon, olyan utat akarnak létesíteni, aminek a 
fenntartási kötelme az önkormányzaté. Két szó kivételével jónak tartja a határozati javaslatot, 
mert tovább kell gondolnia a testületnek, hogy ha majd út lesz, akkor azt hogyan kívánja a 
továbbiakban fenntartani. Nem tartja indokoltnak a napirendrıl való levételt. Aggály merült 
fel azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudja a Képviselı-testület a továbbiakban fenntartani. 
Amennyiben az a két szó szerepelne benne, hogy „elviekben támogatja”, úgy a testület a 
jövıre nézve védve lenne. Szakmai kritériumok fogalmazódtak meg, és nyilvánvalóan nem 
véletlen, hogy ez a döntés nem került polgármesteri hatáskörbe. Iparőzési adókedvezmény 
nincs. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı igazat ad a TFB elnökének, valóban mindenki ott volt a bizottsági 
ülésen csak a kérelmezı nem. Nincs szinkronban a kérvény a határozati javaslattal. Szerinte 
meg kell hívni ıt. A másik kérdés is kritikus kérdés, ami szintén személyes egyeztetést 
igényel. 
 
Dr. Pintér György polgármester szavazásra bocsátja a téma napirendrıl való levételét. Kéri, 
hogy aki azzal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a „Zöld Szem 04 Kft. 
kérelme – út szélesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás kérése” napirendi pontot levette a napirendrıl. 
 
Méreg János alpolgármester kéri, hogy a hasonló, nagy horderejő témáknál törekedjenek 
arra, hogy az érintett ott legyen legfıképp a bizottsági ülésen. 
 
 
5.4 A 0118/3 és 0118/8 hrsz-ú ingatlanok térítésmentes használatba adása Mikó Liane 

Edith részére 
 
Nyikos István TFB elnök ismerteti a bizottság haszonkölcsön szerzıdés kötésére irányuló, 
melléklet szerinti 52/2011. (V. 11.) számú határozatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy a szennyvízvezeték átmegy a területükön, 
ennek kompenzálására született ez a javaslat és a megállapodás. Kérdezi, van-e valakinek 
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kérdése, véleménye, észrevétele. Kéri, hogy aki a haszonkölcsön szerzıdés kötésével 
egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
178/2011. (V. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a tulajdonát képezı Enying 0118/8 hrsz-ú 
külterületi, szántó mővelési ágú, 9298 m2 nagyságú (40,35AK) 
és az Enying 0118/3 hrsz-ú külterületi, szántó mővelési ágú, 
3029 m2 nagyságú (13,15AK) ingatlanból 1705,5 m2 
vonatkozásában annak rendben tartása, gondozása fejében 
haszonkölcsön szerzıdést köt Mikó Liane Edith 8130 Enying, 
Mikó tanyai lakossal határozatlan idıre. 
 
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt a haszonkölcsön szerzıdés 
elkészítésére, felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés 
aláírására. 
 
Felelıs:  dr. Pintár György 
Határidı:  2011. június 30. 

 
 
5.5 /Napirendrıl levéve/ 
 
 
6. Pénzügyi, Ellenırzı és Rendészeti Bizottság elıterjesztései 
6.1 Együttmőködési megállapodások 
6.1.1 EVSZI-Városi Bölcsıde 
 
Nyikos István PERB tag ismerteti a bizottság megállapodás elfogadására irányuló melléklet 
szerinti 81/2011. (V. 17.) számú határozatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés, 
észrevétel nem lévén kéri, hogy aki a megállapodás elfogadásával egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 86 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
179/2011. (V. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Enying Város Szolgáltató Intézménye és a 
Városi Bölcsıde között létrejövı, az önkormányzati intézményi 
együttmőködésre vonatkozó Együttmőködési Megállapodást – 
a határozat mellékletét képezı tartalommal és formában – 
jóváhagyja. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Viplak Tibor EVSZI vezetı 
   Királyné Cs. Ilona Városi Bölcsıde vezetı 
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6.1.2 EVSZI-ESZI 
 
Nyikos István PERB tag ismerteti a bizottság megállapodás elfogadására irányuló melléklet 
szerinti 82/2011. (V. 17.) 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   
180/2011. (V. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Enying Város Szolgáltató Intézménye és az 
Egyesített Szociális Intézmény között létrejövı, az 
önkormányzati intézményi együttmőködésre vonatkozó 
Együttmőködési Megállapodást – a határozat mellékletét 
képezı tartalommal és formában – jóváhagyja. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Viplak Tibor EVSZI vezetı 

Szabados Tamásné ESZI vezetı 
 
 
6.1.3 EVSZI-Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 
 
Nyikos István PERB tag ismerteti a bizottság megállapodás elfogadására irányuló melléklet 
szerinti 83/2011. (V. 17.) 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   
181/2011. (V. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy Enying Város Szolgáltató Intézménye és a Vas 
Gereben Művelődési Ház között létrejövő, az önkormányzati 
intézményi együttműködésre vonatkozó Együttműködési 
Megállapodást – a határozat mellékletét képező tartalommal és 
formában – jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Viplak Tibor EVSZI vezető 

Nemes Diána Mővelıdési Ház vezetı 
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6.1.4 EVSZI-Szirombontogató Óvoda 
 
Nyikos István PERB tag ismerteti a bizottság megállapodás elfogadására irányuló melléklet 
szerinti 84/2011. (V. 17.) 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   
182/2011. (V. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy Enying Város Szolgáltató Intézménye és a 
Szirombontogató Óvoda között létrejövő, az önkormányzati 
intézményi együttműködésre vonatkozó Együttműködési 
Megállapodást – a határozat mellékletét képező tartalommal és 
formában – jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Viplak Tibor EVSZI vezető 

Tolnai Zsuzsanna óvodavezetı 
 
 
6.2 Vételi ajánlat 
 
Nyikos István PERB tag ismerteti a bizottság értékesítés elvetésére irányuló, melléklet 
szerinti 88/2011. (V. 17.) számú határozatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester nem ért egyet a bizottság javaslatával, mert a 
traktorvontatású szippantót évente kb. egyszer használják. Az értéke is leíródott már. Beszélt 
a vevıvel, aki szerint 5-600 eFt-ot kell rákölteni. Szerinte meg kell gondolni az értékesítést. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy a bizottság azért döntött így, mert az 
intézményvezetıtıl az a válasz érkezett a feltett kérdésre, hogy az intézménynek szüksége 
van a szippantóra. 
 
Dr. Pintér György polgármester nem tudja, mőszaki van-e rajta. Felhívja rá a figyelmet, 
hogy Enying városnak egy főnyíró traktora van, Mátyásdombnak három. Szerinte évente 
egyszer meg lehet kérni valakit, hogy végezze el azt a munkát, amit csak ezzel lehet. Az 
árából pedig vehetne az önkormányzat főnyíró traktort. A Cifra kertben térdig érı gaz van, 
folyamatosan gondot okoz a főnyírás. A megváltozott munkaképességőek alkalmazásával 4 
fıs közterület-felügyeletet hoznak létre, akik járni fogják a várost, és megbüntetik az 
elhanyagolt ingatlanok tulajdonosait. De hogyan tegyék ezt, ha a közterület sem rendezett. 
Nem biztos benne, hogy árokásót kellett volna venni, hanem inkább négy főnyíró traktort. 
Akkor úgy nézne ki a város, mint akinek van gazdája. 
 
Méreg János alpolgármester szerint, ha szükség van szippantóra, van univerzális 
kisteherautó és tartály. Nem szeretné, ha roncstelepet csinálnának a Vas G. utcában. A 
Fadroma eladásáról is döntöttek, mégis ott áll még mindig. Helyesnek tartja Polgármester úr 
javaslatát, támogatja azt. 
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Dr. Lelkes Ákos képviselı szerint Aljegyzı úr pontosan idézte a bizottsági ülésen 
elhangzottakat, nem gazdasági döntés volt. Senki nem tudta a mőszaki állapotot és a 
kihasználtságát. Ha valóban ez a helyzet, szerinte is el kell adni. Kérdezi, hogy mi van a 
városi busszal. 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy még megvan a busz. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı szerint lehet, hogy van jobb ajánlat is, javasolja levenni a 
napirendrıl az elıterjesztést. 
 
Vajda Balázs képviselı szintén a napirendrıl való levételt akarta javasolni. Javasolja akkor 
visszatérni rá, ha az intézményvezetı is itt lesz, és az érveit el tudja mondani. Több olyan 
döntés van, aminek a végrehajtása nem történt meg, ezeket rendezni kellene. 
 
Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki az elıterjesztés napirendrıl való levételével 
egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal a „Vételi ajánlat” napirendi pontot levette 
napirendjérıl. 
 
 
Dr. Pintér György polgármester a pénzügyi tájékoztatóval kapcsolatban elmondja, hogy 
mindenki számára elérhetı a honlapon. Azért készült a tájékoztató, hogy mindenki valós 
képet kapjon az önkormányzat gazdasági helyzetérıl. A megoldásokat keresik. 
Valószínőleg már a jövı héten rendkívüli ülést kell összehívni ezzel kapcsolatban. 
Megköszöni a részvételt, a nyílt ülést 16.17 órakor bezárja. 
 
 
 
Enying, 2011. június 7. 
 
 
 
 
  Dr. Pintér György    Mihályfi Gábor 
     polgármester          aljegyzı 
 
 
 
 

Dr. Lelkes Ákos    Méreg János 
      hitelesítı        hitelesítı 
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Nemes Diána mővelıdési ház vezetı 
 
Füzy Éva 
Füzy Vince 
Molnár Lajos 
 
Szemerei Szilvia jegyzıkönyvvezetı 

 
Jelezte távolmaradását: Gebula Béla Ákos, Viplak Tibor képviselık 
 
Nem jelezte távolmaradását: Buza Lajos képviselı 
 
Dr. Pintér György polgármester köszönti a megjelenteket, a nyílt ülést 15.10 órakor 
megnyitja, megállapítja, hogy a képviselık határozatképes számban megjelentek, létszámuk 
6 fı. A jegyzıkönyv hitelesítésére javasolja dr. Lelkes Ákos és Méreg János képviselıket. 
Kéri, hogy aki a hitelesítık személyével egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal a jegyzıkönyv hitelesítıjeként Dr. Lelkes Ákos és 
Méreg János képviselıket elfogadta. 
 
A jegyzıkönyv vezetésére felkéri Szemerei Szilviát. Ismerteti, hogy a napirenddel 
kapcsolatban három változtatást javasol. Az 5.5 napirendi pontot javasolja levenni a 
napirendrıl, késıbb születne döntés errıl, a TFB módosítását követıen. 2.4 napirendi 
pontként javasolja napirendre tőzni az átfogó értékelést a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatok 2010. évi ellátásáról, és 3.2 napirendi pontként javasolja napirendre tőzni a 
kistérségi orvosi ügyelet kérdését. Kéri, hogy aki az 5.5 napirendi pont napirendrıl való 
levételével egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal a 5.5 Mővelıdési Ház kérelme Vas Gereben 
Mővelıdési Ház elıtti parkrészen játszótéri játékok ideiglenes telepítése napirendi pontot levette a 
napirendrıl. 
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Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki az átfogó értékelés a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok 2010. évi ellátásáról 2.4 napirendi pontként való napirendre 
vételével egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az átfogó értékelést a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok 2010. évi ellátásáról 2.4 napirendi pontként napirendjére tőzte. 
 
Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki a kistérségi orvosi ügyelet 3.2 napirendi 
pontként való napirendre vételével egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal a kistérségi orvosi ügyeletet 3.2 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 6 igen, egyhangú szavazattal a módosított napirendet elfogadta. 
 
N a p i r e n d: 
Nyílt ülés  
 

1. Polgármester, Alpolgármester elıterjesztései 
1.1 Kitüntetések adományozása 
1.2 Megváltozott munkaképességőek foglalkoztatása 

 
 Elıadó: Dr. Pintér György, Méreg János 
 polgármester           alpolgármester 

 
 

2. Jegyzı, Aljegyzı elıterjesztései 
2.1 Az intézményi étkezési normákról és térítési díjakról szóló 24/2009. (VI. 29.) 

önk. rendelet módosítása 
/Az EÜB. támogató döntése a bizottság elıterjesztéseiben olvasható. 

2.2 Az egyes szociális ellátásokról szóló 14/2000. (IV. 19.) önk. rendelet 
módosításáról szóló 11/2011. (IV. 29) önk. rendelet módosítása 

2.3 Alapító okirat módosítása – Városi Bölcsıde 
2.4 Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2010. évi 

ellátásáról 
 

  Elıadó: Mihályfi Gábor 
                aljegyzı 
 
 

3. Egészségügyi és Szociális Bizottság elıterjesztései 
3.1 Városi Bölcsıde 
3.1.1 Beszámoló a 2010. évi tevékenységrıl 
3.1.2 Költözési szünet 
3.1.3 Alapdokumentumok elfogadása 

- Gondozás – Nevelés Szakmai Program 
- Szervezeti és Mőködési Szabályzat 

3.1.4 Dolgozói létszámbıvítés 
3.2 Kistérségi orvosi ügyelet 
 

 Elıadó: Dr. Lelkes Ákos 
         Eü. Biz. elnöke 
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4. Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elıterjesztése 
4.1 Beiskolázások, tanulócsoportok alakulása 2011/2012. tanévben 
4.1.1 Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 
4.1.2 Szirombontogató Óvoda 

/A TFB támogató döntése a bizottság elıterjesztései között 
olvasható./ 

4.2 A 2010. évi országos kompetenciamérés eredményeinek ismertetése, az 
abból adódó intézményi feladatok 

 
 Elıadó: Vajda Balázs 
          OKS elnöke 
 

5. Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elıterjesztései 
5.1 Cinca Térségi Vízi Társulattal kötendı üzemeltetıi szerzıdés 

megvitatása 
5.2 10 csoportos városi óvoda és városi sportcsarnok megvalósítására 

vonatkozó szakmai koncepció ismételt megvitatása 
/A PERB támogató döntése a bizottság elıterjesztései között 
olvasható./ 

5.3 Zöld Szem 04 Kft. kérelme – út szélesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás 
kérése 

5.4 A 0118/3 és 0118/8 hrsz-ú ingatlanok térítésmentes használatba adása 
Mikó Liane Edith részére 

5.5  
 

  Elıadó: Nyikos István 
         TFB elnöke 
 

6. Pénzügyi, Ellenırzı és Rendészeti Bizottság elıterjesztései 
6.1 Együttmőködési megállapodások 
6.1.1 EVSZI-Városi Bölcsıde 
6.1.2 EVSZI-ESZI 
6.1.3 EVSZI-Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 
6.1.4 EVSZI-Szirombontogató Óvoda 
6.2 Vételi ajánlat 
 

  Elıadó: Viplak Tibor 
                 PERB elnöke 
 
1. Polgármester, Alpolgármester elıterjesztései 
1.1 Kitüntetés adományozása 
 

Dr. Pintér György polgármester ismerteti a Képviselı-testület 117/2011. (IV. 14.) számú 
határozatát, mellyel Dr. Füzy Éva részére „Önkormányzati Elismerı Oklevél”-t adományoz, 
majd átadja a kitüntetett lányának, Füzy Évának, és férjének Füzy Vincének az oklevelet. A 
kitüntetettnek, aki betegsége miatt maradt távol, jobbulást kíván. 
 

Füzy Vince Dr Füzy Éva nevében megköszöni az elismerést. Mindketten jó munkát 
kívánnak a Képviselı-testületnek, elköszönnek, és távoznak a tanácsterembıl. 
 

Dr. Pintér György polgármester ismerteti a Képviselı-testület 160/2011. (V. 25.) számú 
határozatát, mellyel Göbölös Szilvia részére „Kiváló Közszolgálatért” kitüntetést 
adományoz, majd átadja Göbölös Szilvia részére az oklevelet, bronz emlékérmet, és kerámia 
plakettet. 
 

Göbölös Szilvia megköszöni az elismerést. 
 

Dr. Pintér György polgármester napirend elıtt 3-4 perc idıtartamban szót ad a Fundamenta 
képviselıjének, Molnár Lajos úrnak, hogy ismertesse az új lehetıségeket, melyek a 
lakosságot is érdekelhetik. 
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Molnár Lajos üdvözli jelenlévıket, köszöni a lehetıséget, és ismerteti, hogy az idei évben 
több önkormányzatot is megkerestek, és együttmőködések születtek. A januári 
törvénymódosítás lehetıvé tette a lakás-takarékpénztárnak, hogy 40 milliárd Ft tıkét 
szabadítson fel a devizahitelesek megsegítésére, hitelek kiváltására állami támogatással. A 
mai gazdasági helyzetben fontossá vált az öngondoskodás, melyet cégükön keresztül az 
állam vissza nem térítendı támogatással ösztönöz. A cég lakossági fórumon keresztül 
kívánja széles körben tájékoztatni a lakosságot a lehetıségekrıl, és válaszolnak a felmerülı 
kérdésekre. Fontosnak tartja kihangsúlyozni, hogy az állami támogatás alanyi jogon jár, és 
minden lakáscélú devizahitel kiváltható vele. Az idei évtıl családon belül összevonható ez a 
pénz, így akár 2.880.000,- Ft támogatás is elérhetı és felhasználható. Abban kéri a 
támogatást, hogy ez a lakossági fórum elérje a célját, és minél szélesebb körben tudjanak 
segíteni. Ha a támogatást megkapja, a részleteket egyezteti Alpolgármester úrral. 
Megköszöni a figyelmet, és elköszön. 
 

15.17 órakor Molnár Lajos távozik a tanácsterembıl. 
 
 
1.2 Megváltozott munkaképességőek foglalkoztatása 
 

Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy az önkormányzatnak 9.000.000 ,- Ft 
rehabilitációs járadékot kell fizetni, ha megfelelı számú megváltozott munkaképességő 
személyt nem foglalkoztat. Alpolgármester úr próbált olyan személyeket beszervezni, akik 
megfelelnek a jogszabályi elıírásoknak, és vállalnák is a foglalkoztatást. Sikerrel járt, így 6 fıt 
tudna foglalkoztatni az önkormányzat. 
 

Méreg János alpolgármester ismerteti a 6 fı megváltozott munkaképességő személy 2011. 
június 1. napjától való foglalkoztatására irányuló melléklet szerinti határozati javaslatot. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése. Kérdés nem lévén kéri, 
hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
161/2011. (V. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy 2011. június 1. napjától 5 hónap idıtartamra – 
munkaszerzıdés keretében, bruttó 63.287,- Ft/hó összegért – 6 
fı megváltozott munkaképességő személy foglalkoztatását 
vállalja 4 illetve 6 órában azzal, hogy felettük a munkáltatói 
jogkör gyakorlója a polgármester. Ezen idıtartamra a 
Polgármesteri Hivatal költségvetési létszámkeretét 1 fıvel, 
Enying Város Szolgáltató Intézménye és a pénzügyi gazdasági 
szempontból hozzá tartozó intézmények közül a Herceg 
Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola, a 
Szirombontogató Óvoda és az Egyesített Szociális Intézmény 
költségvetési létszámkeretét összesen 5 fıvel megemeli. 
 
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a költségvetési rendelet 
módosítását készítse elı. 
 
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Dr. Pintér György polgármester 
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2. Jegyzı, aljegyzı elıterjesztései 
2.1 Az intézményi étkezési térítési díjakról szóló 24/2009. (VI. 29.) önk. rendelet 

módosítása 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy az Eü. Biz. támogatta a rendeletmódosítás 
tervezetet, mely szerint a bölcsıdei étkezés térítési díjában történne változás. A törvény 
lehetıvé teszi, hogy a rezsiköltség 50%-a beépítésre kerüljön a térítési díjba. A normatíva 
nagyon kevés, nem fedezi a kiadásokat, ezért elszámolható a rezsi 50%-a. Ez a módosítás 
csak a bölcsıdére vonatkozik, de a következı hónapban a többi intézmény térítési díját is át 
kell számolni, mert a szolgáltató megküldte az önkormányzatnak az áremelésre vonatkozó 
levelét. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı ismerteti, hogy a bizottság tárgyalta a tervezetet, elfogadta a 
térítési díj módosítását, és megkérte Aljegyzı urat, hogy készítse el a rendelet módosítására 
irányuló elıterjesztést. 
 
Dr. Pintér György polgármester - kérdés, észrevétel nem lévén - szavazásra bocsátja a 
rendelettervezet elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 

A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az intézmény étkezési térítési 
díjakról szóló 24/2009. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról jelen 
jegyzıkönyv mellékletét képezı 12/2011. (V. 30.) önkormányzati rendeletet alkotja. 

 
 
2.2 Az egyes szociális ellátásokról szóló 14/2000. (IV. 19.) önk. rendelet módosítása 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy a képviselık az elızı ülésen döntöttek a 
módosításról, mely a lakókörnyezet rendben tartása feltételeire vonatkozott. Az ülésen 
elhangzott javaslat beépítésre került, illetve az eltelt idı tapasztalatai következtében apróbb, 
technikai jellegő módosítás került be a tervezetbe a másodfokú hatóság, a kormányhivatal 
javaslatai alapján. A rendeletmódosítás elfogadásához minısített többség szükséges. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, véleménye. Kérdés, 
észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a rendelettervezet elfogadását. Kéri, hogy aki azzal 
egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 

A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az egyes szociális ellátásokról 
szóló 14/2000. (IV. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2011. 
(IV. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról jelen jegyzıkönyv mellékletét 
képezı 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendeletet alkotja. 

 
 
2.3 Alapító okirat módosítása – Városi Bölcsıde 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy a bölcsıdében induló alapellátáson kívüli 
szolgáltatásokat az alapító okiratban is át kell vezetni, hogy ezek a kiegészítı 
szolgáltatásokat indítani tudja az intézményvezetı. Jelen módosítás a korább döntés 
átvezetése, melyhez minısített többség szükséges. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Hozzászólás 
nem lévén kéri, hogy aki az alapító okirat módosításával egyetért, kézfelemeléssel 
szavazzon. 
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A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
162/2011. (V. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy a Városi Bölcsőde 16/2003. (I. 29.) számú 
határozattal elfogadott alapító okiratát 2011. július 01-i hatállyal 
az alábbiak szerint módosítja:  

 
− Az alapító okirat 5.3 pontja helyébe a következő 5.3 pont 

lép:  
  

[5. Tevékenysége: 

5.3 Alaptevékenységi szakfeladat szerinti besorolás:] 

 
„889101 Bölcsődei ellátás 
856012 Korai fejlesztés, gondozás 
856013 Fejlesztő felkészítés 
889109 Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó 
egyéb szolgáltatások” 
 

− Az alapító okirat 5.5 pontja az alábbi szövegrésszel egészül 
ki:  

 
„Az alapellátás prioritása melletti családtámogató 
szolgáltatások: játszócsoport és időszakos 
gyermekfelügyelet.” 
 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az alapító okirat 
egységes szerkezetbe foglalására, valamint a módosítás, 
továbbá az egységes szerkezetű alapító okirat Magyar 
Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére történő 
megküldésére. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Dr. Pintér György polgármester  

 
 
 
2.4 Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2010. évi ellátásáról 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy törvényi kötelezettségnek kell eleget tenni 
az átfogó értékelés évente történı elkészítésével, melyrıl a testületnek kell döntést hoznia. 
Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki az 
átfogó értékelés elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
163/2011. (V. 25.) számú határozata: 



7/20 

Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Enying Város Önkormányzatának 2010. évi 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásról szóló 
átfogó értékelését a jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét 
képezı formában és tartalommal elfogadja. 
 
Felkéri Szörfi István jegyzıt, hogy az értékelést a Fejér Megyei 
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának küldje meg. 
 
Határidı: 2011. május 31. 
Felelıs: Szörfi István jegyzı  

 
Dr. Pintér György polgármester átadja a szót Dr. Lelkes Ákos képviselınek, az Eü. Biz. 
elnökének. 
 
 
3. Egészségügyi és Szociális Bizottság elıterjesztései 
3.1 Városi Bölcsıde 
3.1.1 Beszámoló a 2010. évi tevékenységrıl 
 
Dr. Lelkes Ákos Eü. Biz. elnök ismerteti, hogy a bizottság 2011. május 11-én tartotta ülését, 
melyen több napirend is szerepelt, a legtöbb a Városi Bölcsıdével kapcsolatban, ezekben kéri 
a testület döntését. Meghívta az intézmény vezetıjét is, hogy ha kívánja, egészítse ki szóban 
elıterjesztéseit. 
 
Királyné Csernánszki Ilona bölcsıde vezetı megköszöni a lehetıséget, nem szeretné 
kiegészíteni a beszámolót, viszont szeretettel meghív minden képviselıt, és 
intézményvezetıt a bölcsıde holnapi átadó ünnepségére. 
 
Dr. Lelkes Ákos Eü. Biz. elnök elmondja, hogy a képviselıknek módja volt áttanulmányozni 
a beszámolót, melyet mindenki magas színvonalúnak és jónak tartott. Ismerteti a bizottság 
beszámoló elfogadására irányuló melléklet szerinti határozati javaslatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele, véleménye. 
Kérdés nem lévén kéri, hogy aki a beszámoló elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
164/2011. (V. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Városi Bölcsıde 2010. évi tevékenységérıl 
készült – jelen határozat mellékletét képezı - beszámolót 
elfogadja. 

 
 
3.1.2 Költözési szünet 
 
Dr. Lelkes Ákos Eü. Biz. elnök ismerteti a bizottság költözési szünet biztosítására irányuló 
melléklet szerinti határozati javaslatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester módosító javaslata, hogy egy hétre engedélyezze a testület a 
nevelési szünetet. 
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Dr. Lelkes Ákos Eü. Biz. elnök elmondja, hogy a bizottsági ülésen is felmerült egy konkrét 
idıtartam megszabása, de konzultálva az intézményvezetıvel, egyértelmővé vált, hogy az 
intézményvezetı a lehetı legrövidebb idı alatt kívánja lebonyolítani az átköltözést. 
 
Dr. Pintér György polgármester visszavonja módosító javaslatát. Kérdezi, van-e valakinek 
kérdése, észrevétele. Kérdés nem lévén kéri, hogy aki a nevelési szünet engedélyezésével 
egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
165/2011. (V. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Városi Bölcsıde felújított épületbe történı 
átköltözésének idejére gondozási szünetet engedélyez. 
 
Felkéri az intézményvezetıt, hogy a gondozási szünet idejét a 
helyben szokásos módon tegye közzé. 
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Királyné Csernánszki Ilona bölcsıde vezetı 

 
 
3.1.3 Alapdokumentumok elfogadása 
 

Gondozás – Nevelés Szakmai Program 
 
Dr. Lelkes Ákos Eü. Biz. elnök ismerteti a bizottság Gondozás – Nevelés Szakmai Program 
elfogadására irányuló melléklet szerinti határozati javaslatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés nem 
lévén kéri, hogy aki a program elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
166/2011. (V. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Városi Bölcsıde Gondozás – Nevelés 
Szakmai Programját – melléklet szerinti tartalommal - 
elfogadja. 

 
 

Szervezeti és Mőködési Szabályzat 
 
Dr. Lelkes Ákos Eü. Biz. elnök ismerteti a bizottság intézményi Szervezeti és Mőködési 
Szabályzat elfogadására irányuló melléklet szerinti határozati javaslatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés nem 
lévén kéri, hogy aki a szabályzat elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
167/2011. (V. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Városi Bölcsıde Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatát – melléklet szerinti tartalommal - elfogadja. 

 
 
3.1.4 Dolgozói létszámbıvítés 
 
Dr. Lelkes Ákos Eü. Biz. elnök elmondja, hogy a kapacitásbıvítés okozta többletmunkát 
csak dolgozói létszámbıvítéssel tudják megoldani az intézményben. Ismerteti a bizottság 
dolgozói létszám bıvítésére irányuló melléklet szerinti határozati javaslatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester ismerteti, hogy 34 fıre bıvült az intézmény férıhelyszáma, 
és arról is döntött a testület, hogy idıszakos felügyeletet is el tud majd látni az intézmény, 
amit a lakosság felé propagálni kell majd. Korszerő, szép épületet kapott az intézmény, 
holnap megtörténik az ünnepélyes átadás. Május végén szállítják le az utolsó, még hiányzó 
játékokat és bútorokat, a konyha teljesen be van rendezve. Egy korszerő bölcsıdéje lesz a 
városnak. Reméli, hogy a 34 fıs létszám mindig be lesz töltve. Korábban szülık keresték meg 
ıt gyermekfelügyelettel kapcsolatban, most ez is elérhetıvé válik. Kérdezi, van-e valakinek 
egyéb hozzászólása. Egyéb észrevétel nem lévén kéri, hogy aki a dolgozói létszámbıvítéssel 
egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
168/2011. (V. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Városi Bölcsıde dolgozói létszámát az 
intézmény mőködési engedélyének jogerıre emelkedését 
követıen 2 fı 8 órás kisgyermeknevelıvel és 1 fı 4 órás 
élelmezésvezetıvel megemeli. A létszámemelés bérköltségét 
(járulékokkal együtt összesen 1.745.600,- Ft) 2011. évi 
költségvetésében biztosítja. 
 
F e l k é r i  a  P o l g á r m e s t e r i  H i v a t a l t ,  h o g y  a z  
e l ı i r á n y z a t - m ó d o s í t á s t  a z  ö n k o r m á n y z a t i  
e l ı i r á n y z a t - n y i l v á n t a r t á s b a n  s z e r e p e l t e s s e ,  
é s  a  k ö l t s é g v e t é s i  r e n d e l e t  m ó d o s í t á s a k o r  a z  
e l ı i r á n y z a t - m ó d o s í t á s t  v e z e s s e  á t .  
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Dr. Pintér György polgármester 

Királyné Csernánszki Ilona bölcsıde vezetı 
 
 
3.2 Kistérségi orvosi ügyelet 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy korábban úgy döntött a testület, hogy 
továbbra is a jelenlegiek szerint – azaz 2 orvossal, 1 asszisztenssel és 1 gépkocsivezetıvel - 
kívánja mőködtetni az orvosi ügyeletet. Ismerteti a változatlan formában történı 
továbbmőködtetésre irányuló határozati javaslatát. Véleménye szerint a város lakói számon 
kérnék, ha nem így lenne. Felmerült, hogy a környezı települések kilépnének, mert a 
környéken kedvezıbb díjakat találtak. Ennek oka az érintett ügyeletek nagyobb lélekszáma. 
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Siófokon, Simontornyán 20-25.000 fı a lakosságszám, míg az enyingi kistérségi orvosi 
ügyelet tagtelepüléseinek lakosságszáma 14.000 fı. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, 
véleménye. 
 
Dr. Lelkes Ákos Eü. Biz. elnök elmondja, hogy többször beszélt már errıl a Képviselı-
testület. A lakosságot érintı változás nincs, se a létszámban, se pedig a nívóban. 
 
Dr. Pintér György polgármester – egyéb kérdés, észrevétel nem lévén - kéri, hogy aki a 
határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
169/2011. (V. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a kistérségi orvosi ügyeletet változatlan 
formában – 2 fı orvossal, 1 fı asszisztenssel, 1 fı 
gépkocsivezetıvel – kívánja mőködtetni a hét minden napján. 

 
 
Dr. Pintér György polgármester átadja a szót Vajda Balázs képviselınek, az OKS elnökének. 
 
 
4. Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elıterjesztései 
4.1 Beiskolázások, tanulócsoportok alakulása 2011/2012. tanévben 
4.1.1 Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 
 
Vajda Balázs OKS elnök ismerteti, hogy év elejéig változtathatnak rajta, ha a beiskolázottak 
létszáma növekszik. Ismerteti a bizottság csoportszámok meghatározására irányuló 
melléklet szerinti 20/2011. (V. 11.) számú határozatát. 
 
15.38 órakor Királyné Csernánszki Ilona bölcsıde vezetı távozik az ülésrıl. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Hozzászólás 
nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
170/2011. (V. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Herceg 
Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 2011/2012. 
tanévben indítható csoportszámait a következıkben határozza 
meg: 
 

 nappali esti napközi/tanulószoba 
általános iskola 16 - 5 
gimnázium 5 2 - 

 
A beiskolázott tanulók létszáma függvényében az indítható 
osztályok száma módosításra kerülhet, amelyrıl a Képviselı-
testület dönt.  
 
Határidı: folyamatos 
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Felelıs: Dr. Pintér György polgármester  
   Bedi Andrea intézményvezetı 

 
 
4.1.2 Szirombontogató Óvoda 
 
Vajda Balázs OKS elnök ismerteti, hogy a növekvı csoportlétszámok azt kívánnák, hogy 
kettı új csoportot indítsanak, ezt azonban finanszírozási okok miatt nem tudják megtenni. 
Az egyik csoportot a Rákócz u. 33. szám alatti épületben tudják elhelyezni, ez igényli a 
legkevesebb átalakítást. Felhívja rá a figyelmet, hogy pénzügyi okok miatt egy kötelezı 
feladatot nem tud olyan mértékben bıvíteni vagy ellátni a testület, ahogy szeretné. 
 
Tolnai Zsuzsanna óvodavezetı nem kívánja kiegészíteni az elhangzottakat, bizottsági ülésen 
már megbeszélték. A szakmai érve természetesen a 2 új csoport mellett szólnak, de 
kompromisszumos megoldás született, ideiglenesen így jónak tartja. 
 
Vajda Balázs OKS elnök elmondja, hogy három évre van nagyobb csoportlétszám igény, ami 
így kis átalakítással megoldható, bár legszívesebben 2 új csoportot indítanának. Ismerteti a 
bizottság csoportszám meghatározására irányuló melléklet szerinti 21/2011. (V. 11.) számú 
határozatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés nem 
lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
171/2011. (V. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Szirombontogató Óvoda vezetıjének 
csoportszám bıvítéssel kapcsolatos kérelmét támogatja és a 
2011/2012. nevelési évben indítható óvodai csoportok számát 
11 csoportban határozza meg. Az új csoportot a Rákóczi utca 33. 
szám alatti, részben önkormányzati tulajdonban lévı, jelenleg 
bölcsıdeként mőködı épületben kívánja elhelyezni. A 
csoportbıvítéssel kapcsolatos költségeket a mőködési hitel 
terhére biztosítja. 
 
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a szükséges okiratokat 
terjessze a Képviselı-testület soron következı ülése elé, 
továbbá felhatalmazza a polgármestert és az intézményvezetıt 
a döntésbıl eredı feladatok elvégzésére. 
 
Határidı:  folyamatos 
Felelıs:  Dr. Pintér György polgármester  

Tolnai Zsuzsanna intézményvezetı  
 
Vajda Balázs OKS elnök elmondja, hogy törvény adta lehetıség van 10%-kal túllépni a 
csoportlétszámot, így tudják megoldani a második új csoportra való gyermek elhelyezését. 
Kérdezi az intézményvezetıt, kívánja-e kiegészíteni az elhangzottakat. 
 
Tolnai Zsuzsanna óvodavezetı nem kívánja kiegészíteni az elhangzottakat. 
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Vajda Balázs OKS elnök ismerteti a bizottság csoportlétszám túllépésének engedélyezésére 
irányuló melléklet szerinti 22/2011. (V. 11.) számú határozatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés nem 
lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
172/2011. (V. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
102. § (2) bekezdés c) pontjában biztosított jogkörében eljárva a 
2011/2012. nevelési évtıl a közoktatási törvény 3. melléklete 
alapján engedélyezi a Szirombontogató Óvoda csoportjaiban a 
maximális létszám tíz százalékkal való túllépését. 
 
Határidı:  folyamatos 
Felelıs:  Dr. Pintér György polgármester 

Tolnai Zsuzsanna intézményvezetı 
 
 
4.2 A 2010. évi országos kompetenciamérés eredményeinek ismertetése, az abból adódó 

intézményi feladatok 
 
Vajda Balázs OKS elnök elmondja, hogy a gimnázium és az általános iskola is részt vett az 
országos kompetenciamérésben, melynek eredményérıl szóló beszámoló szerint az 
átlagossal egyenértékő az intézmény eredménye. Szakmailag a kollégákat megosztja a 
mérésen alapuló oktatás. Ismerteti a bizottság beszámoló elfogadására irányuló melléklet 
szerinti 23/2011. (V. 11.) számú határozatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy a beszámoló az Interneten bárki számára 
elérhetı. Kéri, hogy aki a beszámoló elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
173/2011. (V. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és 
Általános Iskola 2010. évi országos kompetenciamérési 
eredményeirıl szóló beszámolót elfogadja. 

 
 
Dr. Pintér György polgármester átadja a szót Nyikos Istvánnak, a TFB elnökének. 
 
 
5. Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elıterjesztései 
5.1 Cinca Térségi Vízi Társulattal kötendı üzemeltetıi szerzıdés megvitatása 
 
Nyikos István TFB elnök ismerteti a bizottság üzemeltetési szerzıdés kötésére irányuló 
melléklet szerinti 47/2011. (V. 11.) számú határozati javaslatát. 
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Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés 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   
174/2011. (V. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy térítésmentes Üzemeltetési szerzıdést köt jelen 
határozat elválaszthatatlan mellékletét képezı tervezet szerint a 
Cinca Térségi Vízi Társulattal (8154 Polgárdi, Batthány u. 132.) 
a 11. sz. Kovácstanyai árok, 12. sz. Józsefkuti árok, 13. sz. 
Enyingi ér, 14. sz. Csikgáti árok tekintetében. 
 
Felelıs:  dr. Pintér György polgármester  
Határidı:  2011. június 30. 

 
 
5.2 10 csoportos városi óvoda és városi sportcsarnok megvalósítására vonatkozó szakmai 

koncepció ismételt megvitatása 
 
Nyikos István TFB elnök ismerteti a bizottság beruházás elıkészítésének támogatására 
irányuló melléklet szerinti 48/2011. (V. 11.) számú határozati javaslatát.  
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı elmondja, hogy mindkét bizottság ülésén ott volt, és ez a döntési 
javaslat nincs szinkronban a PERB döntési javaslatával, ezért javasolja levenni a napirendrıl. 
 
Méreg János alpolgármester szerint az önkormányzat nincs most ilyen helyzetben, a 8 millió 
Ft-nak más helye is lenne. 
 
Dr. Pintér György polgármester szerint nem arról van szó, hogy konkrét terveket 
készíttessenek. Ehhez most nem társul kiadás, csupán egy szakmai programról van szó, a 
további tervezésrıl külön kell dönteni. 
 
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı ezzel nagyon egyetért, forrást nem javasol megjelölni, 
javasolja elviekben támogatni. Ha lehetıség nyílik, akkor tudja folytatni. 
 
Méreg János alpolgármester azért javasolja levenni a napirendrıl, mert mi van, ha csak két 
év múlva lesz pénze az önkormányzatnak, akkor most feleslegesen dolgoztak. 
 
Dr. Pintér György polgármester szerint a szakmai programot át lehet dolgozni. 
 
Méreg János alpolgármester felhívja rá a figyelmet, hogy még azt sem határozták meg, hol 
legyen. 
 
Dr. Pintér György polgármester szerint pont ez a lényege a szakmai programnak, hogy ha 
lesz pályázat, könnyebb legyen elindulni. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı szerint a döntés megszületett, forrásmegjelölésbıl sehol nincs 
semmi. Az ingatlaneladásból származó többletbevétel azt jelenti, hogy ha az összes tervezett 
bevétel teljesül, az afölötti rész szolgálna forrásként. Elfogadja, amit Polgármester úr 
mondott, de számára a pénzügyi vezetı által javasolt határozati javaslat tökéletesen 
megfelel. 
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Dr. Pintér György polgármester szerint ez nem lenne felesleges munka. Legalább azt tudná 
a testület, mit akar. Törölnék a forrásra vonatkozó részt, és le kellene ülni az óvodavezetıvel, 
hogy hány csoport kellene. A helyet meg tudják határozni. Például a volt TSZ iroda helyén 
tökéletes lenne. Ez nem kerülne semmibe. Akkor lenne nyugodtabb, ha a tervek már készen 
állnának, és azonnal be tudnák adni a pályázatot. Sajnos azonban ezek nincsenek készen, 
ezeket majd el kell készíteni, ami majd a pénzügyi helyzettıl függ. A szakmai programot 
mindenképpen támogatja. 
 
Méreg János alpolgármester visszavonja javaslatát. Ha nem lesz benne, hogy a terveket 8 
millió Ft alatti költséggel el lehet készíteni, akkor el tudja fogadni. 
 
Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki a forrásmegjelölés törlésére irányuló 
módosító javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
175/2011. (V. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 10 
csoportos városi óvoda beruházásának elıkészítésérıl szóló 
határozati javaslatban az alábbi rész törlésére irányuló 
módosító javaslatot elfogadta: 
 
„A tervezési szerzıdés díjának forrása az ingatlanértékesítésbıl 
származó többletbevétel.” 

 
Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki a fentiek szerint módosított határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
176/2011. (V. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az önkormányzat elıtt álló beruházások 
ellenére a 10 csoportos városi óvoda beruházásának 
elıkészítését (I., Tervezési program ; II., Tanulmányterv vagy 
Elıkészítıterv; III., Engedélyes tervek) elviekben támogatja. 
 
A szakmai program elkészítésére felkéri Csonka Zoltánt. 
 
Felelıs:  dr. Pintér György polgármester  
Határidı:  folyamatos  

 
 
Nyikos István TFB elnök ismerteti a bizottság városi sportcsarnok elıkészítésének késıbbi 
idıpontra halasztására irányuló melléklet szerinti 49/2011. (V. 11.) számú határozati 
javaslatát. 
 
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   
177/2011. (V. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az önkormányzat elıtt álló beruházásokra 
tekintettel a városi sportcsarnok beruházásának elıkészítését 
egy késıbbi idıpontra halasztja. 
 
Felelıs:  dr. Pintér György polgármester  
Határidı:  folyamatos  

 
 
5.3 Zöld Szem 04 Kft. kérelme – út szélesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás kérése 
 
Nyikos István TFB elnök ismerteti a bizottság feltételes elvi támogatás megadására irányuló 
melléklet szerinti 50/2011. (V. 11.) számú határozati javaslatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı szerint szó volt róla, hogy lesz egy helyszínbejárás. Kérdezi, mit 
találtak a bejárás során. 
 
Nyikos István TFB elnök elmondja, hogy a bejárás két ponton érintette a helyszínt: az alsó 
terület a Kinizsi utcától a Török Bálint utcáig bezárólag. Reiber Attila haszonkölcsön 
szerzıdés keretében használja a területet, ami le lett korábban zárva, hogy illetéktelen 
személyek ne használják. Lakossági bejelentés érkezett, hogy az útlezárást szüntessék meg, 
hogy rövidebb úton közelíthessék meg a református temetıt az ott lakók. Reiber Attila a 
kerítést megszüntette, gyalogos átkelıhely van kialakítva, gondozott a terület. A bizottság 
véleménye az volt, hogy az út ne legyen lezárva. Az út szélesítésére irányuló kérelem tág 
volt, ezért kérték a pontosítást, hiánypótlást, hogy pontosabb döntést eredményezzen. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı erre volt kíváncsi. Kérdezi, hogy értesítették-e elıre a kérelmezıt, 
volt-e személyes találkozás vele a pontosítás érdekében. 
 
Nyikos István TFB elnök elmondja, hogy nem volt személyes egyeztetés. İ maga laikus 
szemmel is úgy látja, hogy nem egyszerő megszélesíteni az utat. Pénteken egyeztet Reiber 
Attilával, aki biztosan küldi majd a kért hiánypótlást. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı elmondja, ami a bizottsági ülésen is elhangzott, hogy van egy 
technikai része, ha az elkészül megfelelı minıségben, akkor jönne a másik rész, ugyanis a 
kérvény azt tartalmazta, hogy elkészítené saját költségen ezt az útszélesítést, és a Kft. 
iparőzési adójából kerüljön jóváírásra. 
 
Nyikos István TFB elnök nem javasolja jobban belemenni. Maradjanak annyiban, hogy majd 
reagál a levélre. A bérleti díj, amit a kérelmezı felajánl biztosítékul, szerinte nincs 
összhangban a befektetés nagyságával. 
 
Vajda Balázs képviselı szerint talán le kellene venni a napirendrıl, bár hiánypótlási 
felhívást tartalmaz a döntési javaslat. Érdemes lenne személyes találkozás alkalmával 
egyeztetni. 
 
Dr. Pintér György lezárná a vitát. A hiánypótlás szerint, amennyiben ezt megteszi a 
kérelmezı, akkor tér vissza a testület a végleges döntésre. Közben lehet tárgyalni, javasolja a 
bizottsági ülésre meghívni a kérelmezıt, és ott egyeztetni. 
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Méreg János alpolgármester szerint, ha újra visszatérnek rá, most nincs értelme határozni. 
 
Dr. Pintér György polgármester szerint annyi értelme van, hogy bekérnek bizonyos 
adatokat, tehát pontosítják az elképzelést. Szerinte így elfogadható a döntés, és 
mindenképpen meg kell hívni a kérelmezıt a TFB ülésére. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı Vajda Balázs képviselı javaslatával ért egyet, ugyanis olyan 
kritériumokat állított a bizottság, amikkel nem is biztos, hogy meg akarja csinálni. Nem arról 
szól a döntés, amit ı kérvényezett. A kialakítás költsége horribilis, és nem tartalmaz 
semmilyen utalást a telephely után befolyó iparőzési adó kompenzálására. Szerencsésebbnek 
tartaná meghívni a kérelmezıt a következı TFB-re, pontosítani mindent, és olyan döntést 
hozni, ami jó. 
 
Dr. Pintér György polgármester javasolja levenni a napirendrıl és levélben értesíteni a 
kérelmezıt. 
 
Nyikos István TFB elnök szerint mindenki ott volt az ülésen, átbeszélték, nem tegyék 
magukat nevetségesség azzal, hogy most itt veszekszenek 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy mivel a testület nem adta át a tulajdonosi 
hozzájárulás megadását a polgármesternek, így mindenképpen Képviselı-testület kell a 
döntéshez. A terület önkormányzati tulajdon, olyan utat akarnak létesíteni, aminek a 
fenntartási kötelme az önkormányzaté. Két szó kivételével jónak tartja a határozati javaslatot, 
mert tovább kell gondolnia a testületnek, hogy ha majd út lesz, akkor azt hogyan kívánja a 
továbbiakban fenntartani. Nem tartja indokoltnak a napirendrıl való levételt. Aggály merült 
fel azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudja a Képviselı-testület a továbbiakban fenntartani. 
Amennyiben az a két szó szerepelne benne, hogy „elviekben támogatja”, úgy a testület a 
jövıre nézve védve lenne. Szakmai kritériumok fogalmazódtak meg, és nyilvánvalóan nem 
véletlen, hogy ez a döntés nem került polgármesteri hatáskörbe. Iparőzési adókedvezmény 
nincs. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı igazat ad a TFB elnökének, valóban mindenki ott volt a bizottsági 
ülésen csak a kérelmezı nem. Nincs szinkronban a kérvény a határozati javaslattal. Szerinte 
meg kell hívni ıt. A másik kérdés is kritikus kérdés, ami szintén személyes egyeztetést 
igényel. 
 
Dr. Pintér György polgármester szavazásra bocsátja a téma napirendrıl való levételét. Kéri, 
hogy aki azzal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a „Zöld Szem 04 Kft. 
kérelme – út szélesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás kérése” napirendi pontot levette a napirendrıl. 
 
Méreg János alpolgármester kéri, hogy a hasonló, nagy horderejő témáknál törekedjenek 
arra, hogy az érintett ott legyen legfıképp a bizottsági ülésen. 
 
 
5.4 A 0118/3 és 0118/8 hrsz-ú ingatlanok térítésmentes használatba adása Mikó Liane 

Edith részére 
 
Nyikos István TFB elnök ismerteti a bizottság haszonkölcsön szerzıdés kötésére irányuló, 
melléklet szerinti 52/2011. (V. 11.) számú határozatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy a szennyvízvezeték átmegy a területükön, 
ennek kompenzálására született ez a javaslat és a megállapodás. Kérdezi, van-e valakinek 
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kérdése, véleménye, észrevétele. Kéri, hogy aki a haszonkölcsön szerzıdés kötésével 
egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
178/2011. (V. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a tulajdonát képezı Enying 0118/8 hrsz-ú 
külterületi, szántó mővelési ágú, 9298 m2 nagyságú (40,35AK) 
és az Enying 0118/3 hrsz-ú külterületi, szántó mővelési ágú, 
3029 m2 nagyságú (13,15AK) ingatlanból 1705,5 m2 
vonatkozásában annak rendben tartása, gondozása fejében 
haszonkölcsön szerzıdést köt Mikó Liane Edith 8130 Enying, 
Mikó tanyai lakossal határozatlan idıre. 
 
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt a haszonkölcsön szerzıdés 
elkészítésére, felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés 
aláírására. 
 
Felelıs:  dr. Pintár György 
Határidı:  2011. június 30. 

 
 
5.5 /Napirendrıl levéve/ 
 
 
6. Pénzügyi, Ellenırzı és Rendészeti Bizottság elıterjesztései 
6.1 Együttmőködési megállapodások 
6.1.1 EVSZI-Városi Bölcsıde 
 
Nyikos István PERB tag ismerteti a bizottság megállapodás elfogadására irányuló melléklet 
szerinti 81/2011. (V. 17.) számú határozatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés, 
észrevétel nem lévén kéri, hogy aki a megállapodás elfogadásával egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 86 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének   
179/2011. (V. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Enying Város Szolgáltató Intézménye és a 
Városi Bölcsıde között létrejövı, az önkormányzati intézményi 
együttmőködésre vonatkozó Együttmőködési Megállapodást – 
a határozat mellékletét képezı tartalommal és formában – 
jóváhagyja. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Viplak Tibor EVSZI vezetı 
   Királyné Cs. Ilona Városi Bölcsıde vezetı 
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6.1.2 EVSZI-ESZI 
 
Nyikos István PERB tag ismerteti a bizottság megállapodás elfogadására irányuló melléklet 
szerinti 82/2011. (V. 17.) 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   
180/2011. (V. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Enying Város Szolgáltató Intézménye és az 
Egyesített Szociális Intézmény között létrejövı, az 
önkormányzati intézményi együttmőködésre vonatkozó 
Együttmőködési Megállapodást – a határozat mellékletét 
képezı tartalommal és formában – jóváhagyja. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Viplak Tibor EVSZI vezetı 

Szabados Tamásné ESZI vezetı 
 
 
6.1.3 EVSZI-Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 
 
Nyikos István PERB tag ismerteti a bizottság megállapodás elfogadására irányuló melléklet 
szerinti 83/2011. (V. 17.) 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   
181/2011. (V. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy Enying Város Szolgáltató Intézménye és a Vas 
Gereben Művelődési Ház között létrejövő, az önkormányzati 
intézményi együttműködésre vonatkozó Együttműködési 
Megállapodást – a határozat mellékletét képező tartalommal és 
formában – jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Viplak Tibor EVSZI vezető 

Nemes Diána Mővelıdési Ház vezetı 
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6.1.4 EVSZI-Szirombontogató Óvoda 
 
Nyikos István PERB tag ismerteti a bizottság megállapodás elfogadására irányuló melléklet 
szerinti 84/2011. (V. 17.) 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   
182/2011. (V. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy Enying Város Szolgáltató Intézménye és a 
Szirombontogató Óvoda között létrejövő, az önkormányzati 
intézményi együttműködésre vonatkozó Együttműködési 
Megállapodást – a határozat mellékletét képező tartalommal és 
formában – jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Viplak Tibor EVSZI vezető 

Tolnai Zsuzsanna óvodavezetı 
 
 
6.2 Vételi ajánlat 
 
Nyikos István PERB tag ismerteti a bizottság értékesítés elvetésére irányuló, melléklet 
szerinti 88/2011. (V. 17.) számú határozatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester nem ért egyet a bizottság javaslatával, mert a 
traktorvontatású szippantót évente kb. egyszer használják. Az értéke is leíródott már. Beszélt 
a vevıvel, aki szerint 5-600 eFt-ot kell rákölteni. Szerinte meg kell gondolni az értékesítést. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy a bizottság azért döntött így, mert az 
intézményvezetıtıl az a válasz érkezett a feltett kérdésre, hogy az intézménynek szüksége 
van a szippantóra. 
 
Dr. Pintér György polgármester nem tudja, mőszaki van-e rajta. Felhívja rá a figyelmet, 
hogy Enying városnak egy főnyíró traktora van, Mátyásdombnak három. Szerinte évente 
egyszer meg lehet kérni valakit, hogy végezze el azt a munkát, amit csak ezzel lehet. Az 
árából pedig vehetne az önkormányzat főnyíró traktort. A Cifra kertben térdig érı gaz van, 
folyamatosan gondot okoz a főnyírás. A megváltozott munkaképességőek alkalmazásával 4 
fıs közterület-felügyeletet hoznak létre, akik járni fogják a várost, és megbüntetik az 
elhanyagolt ingatlanok tulajdonosait. De hogyan tegyék ezt, ha a közterület sem rendezett. 
Nem biztos benne, hogy árokásót kellett volna venni, hanem inkább négy főnyíró traktort. 
Akkor úgy nézne ki a város, mint akinek van gazdája. 
 
Méreg János alpolgármester szerint, ha szükség van szippantóra, van univerzális 
kisteherautó és tartály. Nem szeretné, ha roncstelepet csinálnának a Vas G. utcában. A 
Fadroma eladásáról is döntöttek, mégis ott áll még mindig. Helyesnek tartja Polgármester úr 
javaslatát, támogatja azt. 
 



20/20 

Dr. Lelkes Ákos képviselı szerint Aljegyzı úr pontosan idézte a bizottsági ülésen 
elhangzottakat, nem gazdasági döntés volt. Senki nem tudta a mőszaki állapotot és a 
kihasználtságát. Ha valóban ez a helyzet, szerinte is el kell adni. Kérdezi, hogy mi van a 
városi busszal. 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy még megvan a busz. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı szerint lehet, hogy van jobb ajánlat is, javasolja levenni a 
napirendrıl az elıterjesztést. 
 
Vajda Balázs képviselı szintén a napirendrıl való levételt akarta javasolni. Javasolja akkor 
visszatérni rá, ha az intézményvezetı is itt lesz, és az érveit el tudja mondani. Több olyan 
döntés van, aminek a végrehajtása nem történt meg, ezeket rendezni kellene. 
 
Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki az elıterjesztés napirendrıl való levételével 
egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal a „Vételi ajánlat” napirendi pontot levette 
napirendjérıl. 
 
 
Dr. Pintér György polgármester a pénzügyi tájékoztatóval kapcsolatban elmondja, hogy 
mindenki számára elérhetı a honlapon. Azért készült a tájékoztató, hogy mindenki valós 
képet kapjon az önkormányzat gazdasági helyzetérıl. A megoldásokat keresik. 
Valószínőleg már a jövı héten rendkívüli ülést kell összehívni ezzel kapcsolatban. 
Megköszöni a részvételt, a nyílt ülést 16.17 órakor bezárja. 
 
 
 
Enying, 2011. június 7. 
 
 
 
 
  Dr. Pintér György    Mihályfi Gábor 
     polgármester          aljegyzı 
 
 
 
 

Dr. Lelkes Ákos    Méreg János 
      hitelesítı        hitelesítı 

 
 


