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Enying Város Önkormányzata 
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 

elıterjesztései 
 

Enying Város Önkormányzata 
Képviselı-testületének 

2011. július 11-i rendkívüli nyílt ülésére 
 
 
1.) Haszonkölcsön szerzıdés kötése (68/4 hrsz) 
 
Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2011. (VII. 11.) számú határozata: 
 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a tulajdonát 
képezı Enying 68/4 hrsz-ú belterületi, 3902 m2 nagyságú ingatlan vonatkozásában, annak 
rendben tartása, gondozása fejében haszonkölcsön szerzıdést köt Molnár István 8130 
Enying, Kertalja utca 17. szám alatti lakossal 2011. december 31. napjáig. 
 
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt a haszonkölcsön szerzıdés elkészítésére, felhatalmazza a 
polgármestert a szerzıdés aláírására. 
 
Felelıs:  dr. Pintár György 
Határidı:  2011. július 31. 
 
 
2.) Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár, Rozmaring Nyugdíjas Klub 

kérelme játszótéri játékok kihelyezésére 
 
Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2011. (VII. 11.) számú határozata: 
 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a Vas Gereben 
Mővelıdési Ház és Könyvtár valamint a Rozmaring Nyugdíjas Klub – játszótéri játékok 
kihelyezésére irányuló – kérelmét támogatja, és tulajdonosi hozzájárulását adja a Mővelıdési 
Ház melletti – mellékelt helyszínrajz szerinti – terület igénybevételéhez azzal, hogy kizárólag 
engedélyezett játszóeszközök helyezhetıek el a területen. 

 
Határidı:  folyamatos 
Felelıs:  Dr. Pintér György polgármester, Nemes Diána Vas Gereben Mővelıdési Ház 

és Könyvtár intézményvezetı 
 
 
3.) Enyingi Városvédı, -szépítı és Hagyományırzı Egyesület kérelme ’48-as 

emlékhely kihelyezésére 
 
Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2011. (VII. 11.) számú határozata: 
 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy határozott, hogy az Enyingi 
Városvédı, -szépítı és Hagyományırzı Egyesület – ’48-as emlékhely kihelyezésére irányuló 
– kérelmét támogatja, és tulajdonosi hozzájárulását adja a Mővelıdési Ház melletti – 
mellékelt helyszínrajz szerinti – terület igénybevételéhez. 

 
Határidı:  folyamatos 
Felelıs:  Dr. Pintér György polgármester, Nemes Diána Vas Gereben Mővelıdési Ház 

és Könyvtár intézményvezetı 
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4.) Enyingi Városvédı, -szépítı és Hagyományırzı Egyesület kérelme tőzoltó 

szerkocsi kihelyezésére 
 
Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2011. (VII. 11.) számú határozata: 
 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy határozott, hogy az Enyingi 
Városvédı, -szépítı és Hagyományırzı Egyesület – tőzoltó szerkocsi kihelyezésére irányuló 
– kérelmét támogatja, és tulajdonosi hozzájárulását adja a 8130 Enying, Kossuth utca 22. 
szám elıtti – mellékelt helyszínrajz szerinti – közterület igénybevételéhez. 
 
Határidı:  folyamatos 
Felelıs:  Dr. Pintér György polgármester 
 
 
 
5.) ZÖLD-SZEM 04 KFT. kérelme Kinizsi utca bal oldalán tereprendezésre 
 
Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2011. (VII. 11.) számú határozata: 
 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a ZÖLD-SZEM 
04 Kft. tereprendezésre vonatkozó kérelmét (enyingi 609 hrsz, Kinizsi utca baloldal) 
támogatja, és a tereprendezéshez tulajdonosi hozzájárulását adja azzal, hogy a feladatokat 
Enying Város Szolgáltató Intézménye végzi el. 
 
Határidı: 2011. július 31. 
Felelıs: Viplak Tibor intézményvezetı 
 
 
 
6.) Reiber Attila kérelme kerítésépítésre vonatkozóan (573 hrsz) 
 
Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének …/2011. (VII. 11.) számú határozata: 
 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy határozott, hogy Reiber Attila 
kerítésépítésre vonatkozó kérelmét (enyingi 573 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan) 
elutasítja. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Dr. Pintér György polgármester 
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Jegyzıkönyv 
Készült a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 

2011. június 16. 15.00 h (csütörtök) napján tartott ülésérıl 
 
Az ülés helye: A Polgármesteri Hivatal tanácsterme 
  8130 Enying, Kossuth u. 26. 
 
Jelen vannak: Nyikos István elnök 

Varga Gyula bizottsági tag 
Fodor Balázs bizottsági kültag 

 
dr. Lelkes Ákos, Vajda Balázs képviselık 
 
Méreg János alpolgármester 
Szörfi István jegyzı 

 
Tóth Károly EVSZI vezetı helyettes  
Reiber Attila 
Mátyus László 
Rozmaring Nyugdíjas Klub 2 fı ( Szép Ottóné és Peresztegi Ferencné) 
 
Hiri Noémi mőszaki ügyintézı 
Petránszki Ida Laura bizottsági titkár 
 

Nyikos István TFB elnök köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja, hogy a bizottság tagjai 3 
fıvel, határozatképes számban megjelentek és az ülést 15.03 órakor megnyitja. Jegyzıkönyvvezetésre 
felkéri Petránszki Idát. A bizottság elnöke ismerteti a napirendi pontokat, felolvassa a kiegészítı 
anyagot, majd egyéb hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a teljes napirenddel egyetért, kézfeltartással 
jelezze. 
 
A bizottság 3 igen, egyhangú szavazattal elfogadta a napirendi pontokat. 
 
Az ülés napirendi pontjai: 

1.A Vas Gereben Mővelıdési Ház és a Rozmaring Nyugdíjas klub játszótéri játékok 
kihelyezésére irányuló kérelmének ismételt megvitatása 
2.A Enyingi Városvédı, -szépítı és Hagyományırzı Egyesület kérelmei (tőzoltó szerkocsi és 
'48-as emlékhely kialakítása) 
3.Zöld Szem 04 Kft. kérelme - út szélesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás kérése  
4.Reiber Attila kérelme - kerítés építéséhez hozzájárulás kérése (hrsz: 573) 
5.Orova Miklósné kérelme 6 db várakozóhely önkormányzati területen történı biztosítása 
iránt 
6.Vegyes ügyek 

 
1. A Vas Gereben Mővelıdési Ház és a Rozmaring Nyugdíjas klub játszótéri játékok 
kihelyezésére irányuló kérelmének ismételt megvitatása 
 
Nyikos István a bizottság elnöke felkéri a Rozmaring Nyugdíjas Klub megjelent tagjait, ismertessék 
a napirendi pontot.  
 
Peresztegi Ferencné ismerteti a napirendi pontot, miszerint a Nóta Est megrendezésekor befolyt 
összegbıl 2 darab játszótéri játékot vásárolnának meg, amit a Vas Gereben Mővelıdéi Ház mellé 
szeretnének kihelyezni. Nagyon sokan támogatták a rendezvényt, mindenképpen hitelesek szeretnének 
maradni azzal, ha közterületre a játékok kihelyezésre kerülnének, hiszen ígéretet tettek akkor. A 
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lakosok hitetlenkednek, hogy a Nyugdíjas Klub eltette a pénzt, ezért a szavahihetıségükrıl van szó, 
ezért ezúton kéri a bizottságot, hogy szavazzák meg a játékok kihelyezését.  
 
15.05 h Nemes Diána megérkezett 
 
Szép Ottóné a Rozmaring Nyugdíjas Klub vezetıje nagy örömmel meséli el, hogy a gyerekek és a 
szülık is szívvel lélekkel szerepeltek a rendezvényen, akik nagyon várják már a játszótéri játékokat. 
Nem szeretnének hiteltelenné válni, valamint kezdıdik a nyár és nincs hol játszani a gyerekeknek, 
ezért ha már ennyi pénzt összegyőjtöttek, meg fogják venni a játékokat.  
 
Nemes Dia a Mővelıdési Ház vezetıje elmondja, a Mővelıdési ház melletti területre kerülnének a 
játékok – a bizottság tagjai helyszíni szemle keretében már megtekintették a területet, a játékok 
kihelyezésére alkalmas részre kerülnek. Mellékletként megmutatja a katalógust, melyik 2 játékot 
szeretnék megvásárolni. Az egyik egy mászóka, a másik pedig vagy egy mókuskerék, vagy egy 
lovacskás rúgós játék lenne. A költségeket ismerteti, valamint elmondja, hogy a helyi lakosok és 
önkéntesek segítségével egy kis homokozót is kialakítanak a csúszda végén. Minden megvalósítható, 
már csak a bizottság hozzájárulása szükséges, mert a játékok leszállítása ideje is 4 hét.  
 
Nyikos István elnök kéri a hozzászólásokat.  
 
Tóth Károly  EVSZI helyettes egyetért Nemes Diával, a befolyt összegbıl bıven megvásárolható a 2 
darab játék és azon a területen elhelyezhetıek.  
 
Hiri Noémi  mőszaki ügyintézı a helyrajzi szám megvitatására kérte fel Tóth Károlyt.  
 
Varga Gyula bizottsági tag kéri az alaprajzon megmutatni, hol kerülnek kihelyezésre a játékok. Ez 
megtörténik.  
 
Nemes Dia még ismerteti azt is, hogy az ünnepségeken nem lesznek akadályozó tényezık a játékok, 
ezért lesznek hátrább elhelyezve.  
 
A bizottság 3 igen egyhangú szavazattal elfogadta a következı határozati javaslatot: 

Enying Város Önkormányzata Településfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottságának 54/2011 (VI.16.) számú határozata 
Enying Város Önkormányzatának Településfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottsága úgy határozott, hogy az alábbi határozati javaslatot terjeszti a 
Képviselı-testület elé: 
 
„Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a 
Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár valamint a Rozmaring Nyugdíjas 
Klub – játszótéri játékok kihelyezésére irányuló – kérelmét támogatja, és 
tulajdonosi hozzájárulását adja a Mővelıdési Ház melletti – mellékelt 
helyszínrajz szerinti – terület igénybevételéhez azzal, hogy kizárólag 
engedélyezett játszóeszközök helyezhetıek el a területen. 
 
Határidı:  folyamatos 
Felelıs:  Dr. Pintér György polgármester, 

Nemes Diána Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 
intézményvezetı” 

 
 
2. A Enyingi Városvédı, -szépítı és Hagyományırzı Egyesület kérelmei (tőzoltó szerkocsi és '48-
as emlékhely kialakítása) 
 
Nyikos István a bizottság elnöke átadta a szót a meghívott vendégnek. 
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Mátyus László ismerteti a napirendi pontban szereplı 2 beadványi javaslatot. Az egyik a tőzoltókocsi 
kihelyezése, ami a Kossuth 22. szám elé kerülne. A másik a '48-as emlékhely pontos helyszínének 
meghatározása folyamatban van. A tőzoltókocsi helye, kialakítása és engedélyezése rendben van, kéri 
ezt elfogadni. Az emléktáblát a mővelıdési ház elé szeretnék elhelyezni, ami már nehezebb, hiszen 
nem mindenki tartja jó ötletnek, bár ha oda kerülne a tábla, a március 15-i megemlékezéseket jó idı 
esetén kint, rossz idı esetén a mővelıdési házban tartanák meg.  
 
Nemes Dia elmondja, hogy a helyi lakosok segítségével és felajánlásokkal kertépítı segítségével a 
tőzoltókocsi és az emléktábla helyét is elkészítik, a környezetet gyepesítik, tujákat, virágokat ültetnek. 
A meglévı rózsabokrot kivágják, helyére kerülne az emléktábla. Körülötte kavicsos részt és szegélyt 
építenének ki. Közel lenne a parkolóhoz is, szépen mutatna azon a területen. Ha van más elképzelés, 
azt is szívesen fogadja.  
 
Mátyus László elfogadja az elképzelést, jó ötletnek tartja és a hely is alkalmas az emléktábla 
kihelyezésére.  
 
Hiri Noémi  javasolja, hogy a tőzoltókocsi alatt mindenképpen bontható talapzat legyen, térkı.  
 
Tóth Károly  jelzi, hogy a Szolgáltatóban nincs semmilyen anyag, ami felhasználható.  
 
Mátyus László elmondja, hogy helyi vállalkozó ad annyi anyagot, térkövet, amennyibıl megépíthetı 
lesz a talapzat. Valamint Méreg János alpolgármester szintén felajánlotta segítségét. Az emléktáblánál 
pedig aprómurvás alap lesz kialakítva, egy 972 kg-os köre lesz ráerısítve a tábla, azt biztosan nem 
fogják elvinni. A körülötte lévı terület szintén rendezésre kerül.  
 
Hiri Noémi  mőszaki ügyintézı megkérdezi, hogy a munkát a szolgáltató vagy az egyesület végzi el? 
 
Mátyus László válaszol, az egyesület végzi el a munkát. 
 
A bizottság 3 igen egyhangú szavazattal elfogadta a következı határozati javaslatot: 
 

Enying Város Önkormányzata Településfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottságának 55/2011 (VI.16.) számú határozata 
Enying Város Önkormányzatának Településfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottsága úgy határozott, hogy az alábbi határozati javaslatot terjeszti a 
Képviselı-testület elé: 
 
„Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy határozott, hogy 
az Enyingi Városvédı, -szépítı és Hagyományırzı Egyesület – ’48-as 
emlékhely kihelyezésére irányuló – kérelmét támogatja, és tulajdonosi 
hozzájárulását adja a Mővelıdési Ház melletti – mellékelt helyszínrajz szerinti 
– terület igénybevételéhez. 
 
Határidı:  folyamatos 
Felelıs:  Dr. Pintér György polgármester, 

Nemes Diána Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 
intézményvezetı” 

 
 
A bizottság 3 igen egyhangú szavazattal elfogadta a következı határozati javaslatot: 
  

Enying Város Önkormányzata Településfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottságának 56/2011 (VI.16.) számú határozata 
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Enying Város Önkormányzatának Településfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottsága úgy határozott, hogy az alábbi határozati javaslatot terjeszti a 
Képviselı-testület elé: 
 
„Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy határozott, hogy 
az Enyingi Városvédı, -szépítı és Hagyományırzı Egyesület – tőzoltó 
szerkocsi kihelyezésére irányuló – kérelmét támogatja, és tulajdonosi 
hozzájárulását adja a 8130 Enying, Kossuth utca 22. szám elıtti – mellékelt 
helyszínrajz szerinti – közterület igénybevételéhez. 
 
Határidı:  folyamatos 
Felelıs:  Dr. Pintér György polgármester” 

 
 
3. Zöld Szem 04 Kft. kérelme - út szélesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás kérése 
 
Nyikos István a bizottság elnöke átadja a szór Reiber Attilának.  
 
Reiber Attila  ismerteti a kialakult helyzetet, a telephelyére vezetı szakasz egyik részén a partfal 
folyamatosan omlik, az esı lemossa és nem tudnak a teherautók közlekedni. A partfalat 1,5 m-en le 
kellene bontani, ehhez kéri a bizottság hozzájárulását.  
 
Tóth Károly  elmondja, hogy ezáltal nem az út lesz szélesebb, hanem a padka, így az oldalfalból egy 
nagy dagonya lesz.  
 
Vajda Balázs képviselı megkérdezi, hogy így megoldható lesz a bejárás? 
 
Reiber Attila elmondja, ez nagy segítség lenne nekik.  
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı örül annak, hogy létrejött a személyes találkozó, mert világossá vált a 
napirendi pont kérése, így már ı támogatja a kérését.  
 
Varga Gyula bizottsági tag elmondja, hogy ı nem játul hozzá semmilyen út területének a 
változtatásához, mert ott megy egy fı csatorna rész, amíg nem épül ki a szennyvízhálózat addig nem, 
majd csak azután. De nem tudja pontosan, hogy melyik részrıl van szó, ezért ezt megkérdezi. 
Valamint ha az oldalfal folyamatosan omlik, azután is fog.  
 
Nyikos István megkérdezi, hogy anyagilag ezt hogyan kell rendezni és kinek mi a véleménye.  
 
Tóth Károly 40-50 cm-rel magasabb az a terület, ami rámosódik folyamatosan az útra, ezért 1,5 m-re 
le kellene nyesni a falat, hogy valahogyan rendezıdjön a helyzet.  
 
Reiber Attila  elmondja, hogy ha az a partfal le lesz bontva, azután az begyepesedik és nem okoz 
süllyedést, ha ráhajtanak a gépekkel. Ha a szolgáltató megcsinálja, rendben lesz, de ha nem, benyújtja 
a számlát. Ezzel az egy kéréssel fordul a bizottsághoz és kéri a hozzájárulásukat, eddig soha nem kért 
semmit, hiszen ı rendezte és építette ki az utat.  
 
Dr. Lelkes Ákos javasolja a határozati javaslat komplex megfogalmazását. 
 
  
A bizottság 3 igen egyhangú szavazattal elfogadta a következı határozati javaslatot: 
 

Enying Város Önkormányzata Településfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottságának 57/2011 (VI.16.) számú határozata 
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Enying Város Önkormányzatának Településfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottsága úgy határozott, hogy az alábbi határozati javaslatot terjeszti a 
Képviselı-testület elé: 
 
„Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a 
ZÖLD-SZEM 04 Kft. tereprendezésre vonatkozó kérelmét (enyingi 609 hrsz, 
Kinizsi utca baloldal) támogatja, és a tereprendezéshez tulajdonosi 
hozzájárulását adja azzal, hogy a feladatokat Enying Város Szolgáltató 
Intézménye végzi el. 
 
Határidı: 2011. július 31. 
Felelıs: Viplak Tibor intézményvezetı” 

 
 
4. Reiber Attila kérelme - kerítés építéséhez hozzájárulás kérése (hrsz: 573) 
 
Nyikos István ismerteti a napirendi pontot és átadja a szót Reiber Attilának.  
 
Reiber Attila a kerítés építése elıtti idıszakot ismerteti, hiszen azelıtt gyomos és járhatatlan út volt, 
most pedig elzárta azt a részt egy kerítéssel, ami környezetét rendezte, megszüntetve a szemetelést és a 
vasazó kisebbség átjárását. Azon az útszakaszon 2 ember jár gyalog, autók nem. Határozatban kéri az 
átjárás megszüntetését és a kerítés maradását.  
 
Tóth Károly véleménye az, hogy csak járnak ott, ha érkezett emiatt panasz, aki nem tudott ott 
átmenni. Ha ismét le lesz kerítva az a rész, akkor ismét érkezni fog panasz emiatt.  
 
Varga Gyula a bizottság tagja rákérdez a szennyvízcsatornázás útvonalának ezen szakaszán hol lenne 
bármiféle akadályoztatás.  
 
Reiber Attila  válaszol, hogy sehol.  
 
Fodor Balázs a bizottság tagja igen kényes kérdésnek tartja a napirendi pontot, adott esetben pedig 
lehetne a gyalogos forgalmat biztosítani.  
 
Reiber Attila  elmondja, hogy ott még kitaposott ösvény sincs. 
 
Hiri Noémi mőszaki ügyintézı elmondja, hogy az egy kivett út, semmi nincs rajta, azon a szakaszon 
tényleg nincs semmi.  
 
Szörfi István jegyzı megkérdezi, hogy egy önkormányzati területre hogyan akar építeni kerítést, ha 
ezt megszavazzák és ezt megteszi, törvényességi észrevételt fog tenni. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı elmondja, hogy Reiber Attila a polgárırség vezetıje, pont ı az az ember, 
aki tudja, hogy milyen események zajlanak le azon az átjárón.  
 
Nyikos István javasolja a 1,5 m-es lezárást.  
 
Reiber Attila jelzi, ha nem hisznek neki, akkor lefotózza vagy bebizonyítja kik és miért járnak ott. A 
kerítést saját költségén csinálta, valamint az igyekezetet sem látja az önkormányzat részérıl, hogy ı 
mennyit tesz a település érdekében.  
 
Hiri Noémi  mőszaki ügyintézı elmondja, hogy igen, hozzájárultak már ahhoz a részhez, hogy rendbe 
tegye a padokat és környezetét. 
 
Nyikos István rákérdez, hogy a fenti utcából, hogyan tudnak lejárni a lakók.  
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Reiber Attila  ismerteti, hogy mindhárom utca zsákutca, csak gyalogos forgalom van.  
 
Nyikos István elmondja, hogy ez nagyon szép dolog, de önkormányzati tulajdonról van szó.  
 
A bizottság a kérelemmel kapcsolatban a következıképpen szavazott:  
� 1 ellene 
� 1 tartózkodott 
� 1 igen 

 
Enying Város Önkormányzata Településfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottságának 58/2011 (VI.16.) számú határozata 
Enying Város Önkormányzatának Településfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottsága úgy határozott, hogy az alábbi határozati javaslatot terjeszti a 
Képviselı-testület elé: 
 
„Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy határozott, hogy 
Reiber Attila kerítésépítésre vonatkozó kérelmét (enyingi 573 hrsz-ú 
önkormányzati tulajdonú ingatlan) elutasítja. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Dr. Pintér György polgármester” 

 
 
 
5. Orova Miklósné kérelme 6 db várakozóhely önkormányzati területen történı biztosítása iránt 
 
Nyikos István a bizottság elnöke átadja a szót Hiri Noémi mőszaki ügyintézınek.  
 
Hiri Noémi mőszaki ügyintézı ismerteti a kérelmet. A kérelem utolsó szakasza a lényeges. Az 
önkormányzat nem tudja megvalósítani a parkolót, ezért ha a kérelmezı a rendezési tervnek 
megfelelıen készíti el a 6 darab parkolót, lehetıség van a hozzájárulás megadására. A Rákóczi út ezen 
szakaszán a rendezési terv szerint hosszúbeállós parkolók vannak tervezve. A kialakítása ennek jelen 
pillanatban problémás, ezért ezt meg kell beszélni, jelenleg nincs olyan javaslat, ami elfogadható.  
 
Tóth Károly  EVSZI helyettes nem tartja jó ötletnek, hogy ık elkezdik a parkolók kiépítését, más 
városokban is megoldják a parkolást, nem kell a bolt elıtt beépíteni azt a részt, mindenki tud sétálni. 
 
Varga Gyula bizottsági tag támogatja az ötletet, a térkép alapján jónak tartja és szépen parkosítható a 
terület.  
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı elmondja, hogy régen az önkormányzat a hozzájárulást megadta a 
parkolók építésére és saját költségen meg is építették.  
 
Vajda Balázs képviselı jelzi, hogy a környékükön van parkolási lehetıség, nem feltétlenül szükséges 
a 6 darab parkoló kialakítása, hiszen ott már van parkoló. Aki akar, meg tud állni, akár félre is állhat.  
 
Hiri Noémi  elmondja, hogy a felfestett sárga sáv nem kerékpársáv, csak jelzés értékő sáv, az az út 
szélességét jelzi.  
 
Tóth Károly is megemlíti, hogy túl keskeny lenne egy ilyen felfestett sáv kerékpársávnak, ez nem az. 
A vonal nem tiltja a megállást, csak jelzés értékő felfestés. Nem magától festette fel annak idején a 
Magyar Közút, hanem az akkori polgármester kérésére. A forgalmi sáv 3,50 m széles. 
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Dr. Lelkes Ákos képviselı véleménye, hogy nem helytálló már az a felfestés. Mérlegelni kell, hogy 
van rá szükség, ha nem járul hozzá a bizottság, van oka annak is.  
 
Nyikos István a bizottság elnöke elmondja, hogy ma már mindenki a saját üzletéhez a legközelebb 
akar parkolót építeni.  
 
Vajda Balázs képviselı javasolja a személyes egyeztetést és helyszínbejárást, nehogy úgy járjon a 
bizottság, mint a Reiber Attila kérésénél.  
 
Tóth Károly szerint ilyen esetben akkor fordul valaki az önkormányzathoz, ha már saját területén 
nem tudja biztosítani a parkolási lehetıséget. Az OTÉK szerint 10m2 = 1 parkoló, így 50 m2 = 6 
parkoló. Bár a környéken van parkolási lehetıség.  
 
A bizottság 3 igen egyhangú szavazattal elfogadta a következı határozati javaslatot: 
 

Enying Város Önkormányzata Településfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottságának 59/2011 (VI.16.) számú határozata 
Enying Város Önkormányzatának Településfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottsága úgy határozott, hogy az alábbi határozati javaslatot terjeszti a 
Képviselı-testület elé: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy határozott, hogy 
Orova Miklósné kérelmére 6 db parkolóhely közterületen történı 
kialakításához elvi hozzájárulását megadja azzal, hogy a tervezés során a 
18/2010. (IX.01.) számú rendelettel jóváhagyott szabályozási terv elıírásait 
figyelembe kell venni. 

 
   Határidı:  2011. július 31.  

Felelıs: dr. Pintér György polgármester 
 
6./1. Versenyfelhívás „Virágos Enyingért, Szép Környezetért” 
 
Fodor Balázs javasolja, hogy a verseny legyen tavasszal, amikor tényleg virágos a város.  
 
Nyikos István elmondja, hogy aki elindul ezen a versenyen, annak minden évszakban szép a kertje.  
 
Hiri Noémi  elmondja, hogy csak emléklap kerül kiosztásra, tárgyi nyeremény nem lesz. Két döntést 
kell ez ügyben a Képviselı-testületnek meghoznia: a versenyfelhívás közzétételére, illetve a bíráló 
bizottság felállítására vonatkozóan: 
 
 
Felhívás: 2011. július 1. (péntek) 
Pályázat benyújtása: 2011. július 22. (péntek) 
 
Bíráló Bizottsági meghívó ki: 2011. július 18. (hétfı) 
 
Bíráló Bizottsági szemle: 2011. július 27. (szerda) 
 
Eredményhirdetés: 2011. augusztus 1. (hétfı) 
 
 
A bizottság 3 igen egyhangú szavazattal elfogadta a következı határozati javaslatot: 
 

Enying Város Önkormányzata Településfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottságának 60/2011 (VI.16.) számú határozata 
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Enying Város Önkormányzatának Településfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottsága úgy határozott, hogy az alábbi határozati javaslatot terjeszti a 
Képviselı-testület elé: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy határozott, hogy 
„Virágos Enyingért, Szép Környezetért” címmel versenyfelhívást tesz közzé 
jelen határozat elválaszthatatlan mellékletét képezı versenyfelhívás alapján. 

 
   Határidı:  2011. július 1.  

Felelıs: dr. Pintér György polgármester 
 
A bizottság 3 igen egyhangú szavazattal elfogadta a következı határozati javaslatot: 
 
 

Enying Város Önkormányzata Településfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottságának 61/2011 (VI.16.) számú határozata 
Enying Város Önkormányzatának Településfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottsága úgy határozott, hogy az alábbi határozati javaslatot terjeszti a 
Képviselı-testület elé: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy határozott, hogy 
2011. évben a „Virágos Enyingért, Szép Környezetért” címmel meghirdetett 
verseny elbírálására héttagú bíráló bizottságot állít fel, melyet a 
polgármester, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 4 tagja, a 
Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár igazgatója valamint az Enyingi 
Városvédı, Szépítı és Hagyományırzı Egyesület elnöke alkot. 

 
Felkéri a Tisztelt Bíráló Bizottságot, hogy a nyertes pályázó kiválasztása 
helyszíni bejárás tapasztalatai alapján történjen meg. 

 
 
   Határidı:  2011. július 15.  

Felelıs: dr. Pintér György polgármester 
 
 
6./2. TRT módosítás ( 46., 47., 49. hrsz) 
 
Varga Gyula megkérdezte, hogy mi az, hogy a besorolásnál módosítunk? 
 
Hiri Noémi az övezeti besorolás szerint meg kell változtatni a besorolásukat, a szabályozásnak 
megfelelıen kell kialakítani. A bozsoki 46, 47 és 49 hrsz.-ú, önkormányzati ingatlanok esetleges 
értékesítése esetén, azok beépíthetıségének biztosítása érdekében kezdeményezni kell a TRT 
módosítását ( a sportpálya övezeti besorolása jelenleg: Zkp1) 
 
Szörfi István jegyzı szerint, ısszel kiderül minden.  
 
Hiri Noémi elmondja, hogy a Minimundusz különleges besorolású terület, félkész állapot van és 2 
dolgot kell egy kalap alá venni. A sportpályától egyik oldal felé esı rész egy lakóinatlannyi rész, 
együttesen 3 területrıl van szó, ezt egy beépíthetı ingatlanba kell besorolni.  
 
Szörfi István jegyzı szerint, ha ott egyszer nyomda lesz, senki nem veszi meg a mellette lévı 
területet.  
 
A bizottság 3 igen egyhangú szavazattal elfogadta a következı határozati javaslatot: 
 

Enying Város Önkormányzata Településfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottságának 62/2011 (VI.16.) számú határozata 
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Enying Város Önkormányzatának Településfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottsága úgy határozott, hogy az alábbi határozati javaslatot terjeszti a 
Képviselı-testület elé: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy határozott, hogy 
amennyiben a BBO Szolgáltató Kft. (1023 Budapest, Vérhalom utca 12-16. A. 
épület; képviseli Walner Tibor ügyvezetı) beruházó és Enying Város 
Önkormányzata között az Enying-Balatonbozsok 46, 47 és 49 hrsz-ú, 
önkormányzati ingatlanok megvásárlására irányuló szerzıdés aláírásra kerül, 
úgy Enying Város Önkormányzata  kezdeményezi Enying Város TRT 
módosítását akként, hogy a hivatkozott területek beruházás megvalósításához 
szükséges része Gip övezeti besorolásba kerüljön. 
Ezzel egy idıben tárgyi ingatlanokat Enying Város Önkormányzata 
forgalomképessé nyilvánítja. 

 
Amennyiben a megállapodás létrejön, Enying Város Önkormányzata saját 
költségére a Regioplan Kft-t bízza meg a tervezési feladatok ellátására. 

 
 
   Határidı:  folyamatos  

Felelıs:  dr. Pintér György polgármester 
 
 
6./3. Gieber Sándorné kérelme 
 
Hiri Noémi elmondja, hogy 400 bontott téglát szállított le neki már a Szolgáltató.  
 
Szörfi István jegyzı jelzi, hogy ha más is bejön az önkormányzathoz segélyt kérni, akkor 
mindenkinek adni kell ezek után. Ez egyébként magáningatlan.  
 
A bizottság a kérelemmel kapcsolatban a következıképpen szavazott:  
� 2 ellene 
� 1 tartózkodott 

 
Enying Város Önkormányzata Településfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottságának 63/2011 (VI.16.) számú határozata 
Enying Város Önkormányzatának Településfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottsága úgy határozott, hogy az alábbi határozati javaslatot terjeszti a 
Képviselı-testület elé: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy határozott, hogy 
Gieber Sándorné, 8130 Enying, Ady E. u. 15. szám alatti lakos részére háza 
állagromlásának megakadályozása  érdekében 400 db bontott téglát biztosít. 

 
 
   Felelıs:  dr. Pintér György polgármester, Viplak Tibor EVSZI vezetı 
 
   Határidı:  folyamatos 
 
 
 
6./4. Pollák Gábor kérelme  - tulajdonosi hozzájárulás a az Enying, Szabadi u. 13/a. szám alatti, 
2764 hrsz-ú ingatlan ivóvízellátása 
 
 
A bizottság 3 igen egyhangú szavazattal elfogadta a következı határozati javaslatot: 
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Enying Város Önkormányzata Településfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottságának 64/2011 (VI.16.) számú határozata 
Enying Város Önkormányzatának Településfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottsága úgy határozott, hogy az alábbi határozati javaslatot terjeszti a 
Képviselı-testület elé: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy határozott, hogy 
Pollák Gábor, 8130  Enying, Szabadság tér 9/A szám alatti lakos kérelmét 
támogatja és tulajdonosi hozzájárulását megadja a Matolcsi Györgyné 
tervezımérnök  „Enying, Szabadi utca 2764 hrsz alatti ingatlan 
vízbekötésének engedélyezési terve” tárgyú terve  alapján a 1020 hrsz-ú 
közterület igénybevételéhez, valamint a vízóraakna 1020 hrsz-ú közterületen 
történı elhelyezéséhez. 

 
 
   Felelıs: dr. Pintér György polgármester,  

Határidı:  2011. július 31. 
 
 
 

Nyikos István TFB elnök   16.25 h-kor az ülést bezárja. 
 
 
Enying, 2011. június 20. 
 
 
 
 
 
  Nyikos István       Petránszki Ida 
 bizottsági elnök       bizottsági titkár 
 
 


