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Jelen vannak:   Dr. Pintér György polgármester, 

Méreg János alpolgármester, 
Buza Lajos, Dr. Lelkes Ákos,  
Nyikos István, Vajda Balázs képviselık 
 
Szörfi István jegyzı 
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı 
Nemes Diána Vas G. Mőv. Ház vezetı 
 
Huszka József, Kórósi-Siklósi Gábor 

 
Szemerei Szilvia jegyzıkönyvvezetı 

 
Jelezte távolmaradását: Gebula Béla Ákos képviselı 
 
Nem jelezte távolmaradását: Varga Gyula, Viplak Tibor képviselık 
 
 
Dr. Pintér György polgármester köszönti a megjelenteket, a nyílt ülést 18.10 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. 
 
Dr. Pintér György polgármester a jegyzıkönyv vezetésére felkéri Szemerei Szilviát. A 
napirenddel kapcsolatban az 1.5 napirendi pontot, Kiss Bence vételi ajánlatát javasolja a TFB 
2.3 napirendi pontjaként tárgyalni. Továbbá javasolja zárt ülés tartását személyi ügy 
tárgyalására, zárt ülés 1.1 napirendi pontjaként fegyelmi eljárás felfüggesztésének, valamint 
1.2 napirendi pontként intézményvezetıi feladatokkal kapcsolatos megbízás megvitatását. 
Kéri, hogy aki Kiss Bence vételi ajánlatának 2.3 napirendi pontként való megvitatásával 
egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal Kiss Bence vételi ajánlatának 2.3 napirendi 
pontként történı megvitatását elfogadta. 
 
Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki a zárt ülés 1.1 napirendi pontjaként fegyelmi 
eljárás felfüggesztésének napirendre vételével egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
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A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal a zárt ülés 1.1 napirendi pontjaként fegyelmi eljárás 
felfüggesztésének megvitatását napirendre tőzte. 
 
Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki a zárt ülés 1.1 napirendi pontjaként fegyelmi 
eljárás felfüggesztésének napirendre vételével egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal a zárt ülés 1.1 napirendi pontjaként fegyelmi eljárás 
felfüggesztésének megvitatását napirendre tőzte. 
 
Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki a zárt ülés 1.1 napirendi pontjaként fegyelmi 
eljárás felfüggesztésének napirendre vételével egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal a zárt ülés 1.1 napirendi pontjaként fegyelmi eljárás 
felfüggesztésének megvitatását napirendre tőzte.. 
 
Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki a zárt ülés 1.2 napirendi pontjaként 
intézményvezetıi feladatok ellátásával való megbízás napirendre vételével egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal a zárt ülés 1.2 napirendi pontjaként 
intézményvezetıi feladatok ellátásával való megbízás  megvitatását napirendre tőzte.. 
 
Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki a fentiek szerint módosított napirend 
elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal a nyílt és zárt ülés módosított napirendjét elfogadta. 
 
N a p i r e n d: 
Nyílt ülés  

1. Alpolgármester elıterjesztései 
1.1 Szennyvízberuházás – Megelızı régészeti munkákra vonatkozó 

szerzıdés 
1.2 ÖNHIKI benyújtása 
1.3 Intézményvezetı-helyettesi státusz visszaállítása – HBFGÁI 
1.4 Korábbi döntés módosítása, illetve visszavonása – 84/2011. (III. 30.) 

HBFGÁI átszervezése – feladatterv; 83/2011. (III. 30.) végrehajtás 
határidejének módosítása 
 

 Elıadó: Méreg János 
  alpolgármester 

 

2. Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elıterjesztései 
2.1 A Vas Gereben Mővelıdési Ház és a Rozmaring Nyugdíjas klub 

játszótéri játékok kihelyezésére irányuló kérelmének ismételt 
megvitatása 

2.2 Építési telkekre vonatkozó vételár kedvezmény 
2.3 Kiss Bence vételi ajánlata 
2.4 Rafael Arnold kérelme 
2.5 Petı Zsuzsanna közérdekő bejelentése 
2.6 Ingatlanfelajánlás, Buzás Károlyné kérelme 
 

 Elıadó: Nyikos István 
       TFB elnöke 
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Zárt ülés  
 

1. Személyi ügy tárgyalása  
1.1 Fegyelmi eljárás felfüggesztése 
1.2 Intézményvezetıi feladatok ellátására megbízás 

 
 Elıadó: Méreg János 
  alpolgármester 

 
1.) Alpolgármester elıterjesztései 
1.1 Szennyvízberuházás – Megelızı régészeti munkákra vonatkozó szerzıdés 
 
Dr. Pintér György polgármester ismerteti, hogy tárgyalt a múzeumigazgatóval, a betervezett 
költségvetés 24 millió Ft. A szakfeladatok elvégzésének díja 24.551.529,- Ft, amit próbált 
lealkudni, de nem járt sikerrel. … 
 
18.13 órakor megérkezik Varga Gyula képviselı az ülésre, a testület létszáma 7 fı. 
 
… A határozati javaslatot szükséges elfogadni, mert törvény írja elı a munkálatokat. Bízik 
benne, hogy zökkenımentes lesz a szakfeladat elvégzése. Ha találnak valamit, az Enying 
város hírnevét is öregbítheti. Három ısi temetı van bejelölve Enying területén, ha találnak 
valamit, akkor a kivitelezési munkálatok csúszni fognak, mert a feltárások megtörténtéig 
nem temethetik be az árkot. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, véleménye az elıterjesztéssel 
kapcsolatban. Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy aki a szakfeladat elvégzésére irányuló 
határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
254/2011. (VIII. 31.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a KEOP-1.2.0/B/10-2010-0006 azonosító 
számú, Enying Város szennyvíz csatornázása és 
szennyvíztisztítás kiépítése projekt megvalósítása érdekében 
szükséges régészeti szakfeladatok (Enying beruházással érintett 
területén régészeti megelızı feltárás elvégzése, valamint a 
beruházás földmunkákkal érintett területére régészeti 
megfigyelés) tárgyában vállalkozási szerzıdést köt a Fejér 
Megyei Múzeumok Igazgatóságával (8000 Székesfehérvár, Fı u. 
6.; képviseli: Dr. Demeter Zsófia megyei múzeumigazgató). 
 
A régészeti szakfeladatok vállalkozói díja összesen nettó 
24.551.529 Ft, melybıl a támogatott tartalom 24.000.000 Ft. Az 
551.529 Ft költségnövekményt a projekt kedvezményezettje 
fizeti meg, melynek forrása az Enyingi Víziközmő Társulattól 
átvett pénzeszköz. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a – jelen határozat mellékletét 
képezı - vállalkozási szerzıdés aláírására. 
 
Felelıs:  Dr. Pintér György 
Határidı:  szerzıdés szerint 
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1.2 ÖNHIKI benyújtása 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy áprilisban nyújtotta be az önkormányzat 
pályázatát az elsı fordulóban, akkor 15 millió Ft-ot kapott Enying, bár 25-30 millió Ft-ra 
számítottak. Véleménye szerint mindenképpen be kell nyújtani az igényt, hátha megkapja a 
város a hiányzó összeget. A beadási határidı 2011. szeptember 12. Kérdezi, van-e valakinek 
kérdése, véleménye. 
 
Nyikos István képviselı kérdezi, mikorra várható az összeg. 
 
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı elmondja, hogy kb. kettı hónap, mire megkapjuk a 
támogatást. 
 
Dr. Pintér György polgármester szerint kb. november közepére várható. Kérdezi, van-e 
valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki az ÖNHIKI 
támogatási igény benyújtásával egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
255/2011. (VIII. 31.) számú határozata: 

az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı 
önkormányzatok 2011. évi támogatására vonatkozó igény 

benyújtásáról 
 
1. Enying Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Magyar Köztársaság 2011. évi 
költségvetésérıl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. számú 
melléklet  
2. pontja alapján (továbbiakban 6. számú melléklet) támogatási 
igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévı 
önkormányzatok támogatására. 
 
2.   A képviselı-testület az önhibájukon kívül hátrányos 
helyzetben lévı önkormányzatok támogatásának igényléséhez 
a fenti törvény alapján a következı nyilatkozatot teszi: 
 

I. a) A települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 
1-jén 1 000 fı, vagy a feletti. 

 
II. a) A települési önkormányzat helyi adó bevezetésérıl 

döntött és 2011. évben magánszemély kommunális 
adója és iparőzési adó jogcímen 132.162 ezer forint 
összegő bevételt tervez. 

 
III. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét 

vagy módosított költségvetési rendeletét 101.154 ezer 
forint összegő mőködési célú hiánnyal fogadta el. 
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IV. Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. 
évben nem haladja meg az Ötv. 88. § (2) bekezdés 
szerinti éves kötelezettségvállalás felsı határát. 

 
V.   b) Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelezı 

könyvvizsgálatra kötelezett. 
c) Kötelezı könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 

2010. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta. 
 
Határidı:  2011. szeptember 12. 
Felelıs:  Dr. Pintér György polgármester 

Szörfi István jegyzı 
 
 
1.3 Intézményvezetı-helyettesi státusz visszaállítása – HBFGÁI 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy az igazgatónı október 12-vel beadta 
lemondását a magasabb vezetıi tisztségérıl, ezért szükséges a helyettes biztosítása az 
intézményben. Költségvetési megfontolásból egy intézményben sincs helyettes, az iskolánál 
azonban vissza kell állítani kettı helyettest, hogy ık vihessék tovább az intézményt október 
közepétıl. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, véleménye. Kérdés, hozzászólás nem lévén 
kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
256/2011. (VIII. 31.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és 
Általános Iskolában a nem kötelezı helyettesi beosztást 2011. 
szeptember 1. napjától 2012. július 1. napjáig visszaállítja 
tekintettel arra, hogy az intézmény vezetıje magasabb vezetıi 
megbízásáról lemondott, vezetıi megbízatása 2011. október 15. 
napján megszőnik. 
 
Határidı:  2011. szeptember 1. 
Felelıs:  Bedi Andrea intézményvezetı 

 
 
 
1.4 Korábbi döntés módosítása, illetve visszavonása – 84/2011. (III. 30.) HBFGÁI 

átszervezése – feladatterv; 83/2011. (III. 30.) végrehajtás határidejének módosítása 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy a 84/2011. (III. 30.) számú döntés az iskola 
átszervezésére vonatkozik. Ezt javasolja módosítani úgy, hogy a 2011. augusztus 31. helyett a 
2011. július 1. napi dátum kerülne feltüntetésre. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, 
észrevétele. Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a korábbi döntés módosításával 
egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
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Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
257/2011. (VIII. 31.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és 
Általános Iskola átszervezésérıl szóló 84/2011. (III. 30.) számú 
határozatában szereplı a „2011. augusztus 31-i” szövegrész 
helyébe a „2012. július 01-i” szöveg lép. 
 
Ezzel egyidejőleg a 83/2011. (III. 30.) határozatát visszavonja. 
 
Határidı:  azonnal 
Felelıs:  Dr. Pintér György polgármester 

 
 
 
2.) Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elıterjesztései 
2.1 A Vas Gereben Mővelıdési Ház és a Rozmaring Nyugdíjas klub játszótéri játékok 

kihelyezésére irányuló kérelmének ismételt megvitatása 
 
Nyikos István TFB elnök ismerteti a bizottság kérelem támogatására irányuló melléklet 
szerinti 71/2011. (VIII. 16.) számú határozatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele.  
 
Buza Lajos képviselı nem tudja támogatni ezt a döntést. A 64-es fıúton nagy a forgalom, 
annak a közelében nagy a környezetszennyezés, gyerekeket oda tenni felelıtlenség. A Petıfi 
Parkban, vagy a Mővelıdési Ház mellett jobb elhelyezést tudtak volna találni. 
 
Dr. Pintér György polgármester szerint a park nagyon szép, ott most is játszanak gyerekek. 
Kettı óvoda is a 64-es fıút mellett van. Az intézményvezetı is pályázott játszótérre 6 millió 
Ft értékben, azt az elızı Képviselı-testület is megszavazta. Enyingen jelenleg nincs 
közterületi játszótér, most 2-3 játék lesz kihelyezve és lakossági támogatásból valósul meg a 
beruházás. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı elmondja, hogy ezt nem elıször tárgyalta a bizottság, a képviselı 
úr által említett területek is szóba kerültek, és hosszas vita után döntöttek így. 
 
Buza Lajos képviselı szerint a kipufogó gáz leül, ez pedig egy mély terület. Ott 2-3 éves 
gyerekek fognak játszani, azokban fognak kárt tenni. 
 
Dr. Pintér György polgármester szerint ısszel-tavasszal talán kisebb a forgalom. Felhívja rá 
a figyelmet, hogy a nagyvárosokban (Budapest, Székesfehérvár) is forgalmas utak mellett 
vannak játszóterek. Kérdezi, van-e valakinek egyéb kérdése, észrevétele. Egyéb kérdés, 
hozzászólás nem lévén, kéri, hogy aki a kérelem támogatásával egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
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Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
258/2011. (VIII. 31.) 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 Hısök tere – 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” 

 
 
 
2.2 Építési telkekre vonatkozó vételár kedvezmény 
 
Nyikos István TFB elnök ismerteti a bizottság általános vételárkedvezmény biztosítására 
irányuló melléklet szerinti 77/2011. (VIII. 30.) számú határozatát. 
 
Buza Lajos képviselı szerint, ha valahol az önkormányzatnak építési telke van, és el kell 
gondolkodni a vételárkedvezményen, akkor elsısorban a Munkácsy utcai építési telkeket 
kellene értékesíteni, mert sok pénze fekszik az önkormányzatnak azokban a telkekben, ezért 
ott kellene vételárkedvezményt biztosítani. 
 
Méreg János alpolgármester elmondja, hogy 2006. óta egy telket tudott eladni az 
önkormányzat, azt is Kabókapusztán. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek más kérdése, észrevétele. Kérdés, 
hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki az általános vételárkedvezmény biztosításával 
egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
259/2011. (VIII. 31.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a 406/2010. (XI.24.) számú Képviselı Testületi 
határozatában szereplı kabókapusztai ingatlanok tekintetében 
a feltüntetett vételárból 40 % kedvezményt biztosít 2011. 
december 31. napjáig. 
 
Határidı:  azonnal 
Felelıs:  Dr. Pintér György polgármester 
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2.3 Kiss Bence vételi ajánlata 
 
Nyikos István TFB elnök ismerteti a bizottság építési telkek Kiss Bence részére történı 
értékesítésére irányuló melléklet szerinti 78/2011. (VIII. 30.) számú határozatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele.  
 
Buza Lajos képviselı szerint sokkal tisztességesebb és becsületesebb lett volna, ha egy 
fiatalnak, aki vállalkozást akar indítani Enyingen, és három ingatlant megvesz, neki személy 
szerint ad az önkormányzat kedvezményt, akár nagyobbat, a többieknek nem.  
 
Varga Gyula képviselı szerint az így gondolkodókat jutalmazza a testület a 40%-os 
kedvezménnyel. Egységesen akarták kezelni, és december 31-ig érvényes a kedvezmény. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı szerint Varga Gyula képviselı elmondta a lényeget. Az 
önkormányzat jelenlegi szabályrendszere nem teszi lehetıvé a személyre szóló 
kedvezményt. Amit Buza Lajos képviselı mondott, azt a célt javasolja támogatni a bizottság 
40%-kal. 
 
Buza Lajos képviselı nem ért egyet, mert ha jön egy vállalkozó, és öt telket megvesz, ahol 
lakóingatlanokat alakít ki értékesítési célra anélkül, hogy az önkormányzatnak 
visszavásárlási joga lenne, azzal nem teremt munkahelyeket, tehát szerinte rosszul 
gondolkodik a testület. 
 
Szörfi István jegyzı elmondja, hogy a testület úgy gondolkodik, ahogy a jogszabály 
rendelkezik. Elhangzott már hasonló javaslat más képviselıtıl is. A Képviselı-testület vagy 
rendeletben, vagy határozatban adhat kedvezményt, de csak általános érvényően, a 
személyre szóló kedvezmény törvénysértı lenne. 
 
Buza Lajos képviselı nem fogadja el ezt a választ. Szerinte le lehetett volna szabályozni 
másképp is, megvan annak a módja, hogyan lehet egy embernek kedvezményt adni. Nem 
Kiss Bencének, hanem minden olyan mezıgazdasági vállalkozónak, aki itt telepedik le.  
 
Dr. Pintér György polgármester szerint ez történt meg, cél és eszköz is ugyanaz. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı elmondja, hogy minden határozati javaslat elıkészítése alapos, 
bizottsági üléseken elhangzott viták során fogalmazódik meg. Képviselı úr számára 
bizonyára azért meglepıek ezek a határozatok, mert bizonyosan elfoglaltsága miatt nem tud 
eljönni ezekre a bizottsági ülésekre. Úgy gondolja, hogy aki kellı mélységgel a Képviselı-
testület munkájában részt akar venni, az a bizottsági üléseken jelenjen meg. 
 
Méreg János alpolgármester ügyrendi javaslata, hogy zárják le a vitát, és szavazzanak.  
Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki a vita lezárásával egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal a vitát lezárta. 
 
Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki az ingatlanok Kiss Bence részére történı 
értékesítésével egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 



 9

A Képviselı-testület 6 igen szavazattal (Buza Lajos képviselı nem szavazott) az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
260/2011. (VIII. 31.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az enyingi 7902/1, 7902/2 és 7902/3 hrsz-ú 
ingatlanokat értékesíti Kiss Bence 8130 Enying, Deák F. u. 8. 
szám alatti lakos részére bruttó 2 819 025 Ft összegő vételárért. 
 
A tulajdonjog átruházása a teljes vételár befizetését követıen 
történik meg. 
 
Az ügyvédi és földmérıi költségek a vevıt terhelik. Az 
önkormányzat 5 éves beépítési kötelezettséget és annak 
biztosítására visszavásárlási jogot jegyeztet be az 
ingatlannyilvántartásba. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi szerzıdés 
aláírására. 
 
Határidı:  2011. szeptember 30. 
Felelıs:  Dr. Pintér György polgármester 

 
 
2.4 Rafael Arnold kérelme 
 
Nyikos István TFB elnök ismerteti a bizottság kérelem elutasítására irányuló melléklet 
szerinti 74/2011. (VIII. 16.) számú határozatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, véleménye. Kérdés, 
hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a kérelem elutasításával egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
261/2011. (VIII. 31.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Rafael Arnold 8130 Enying, Marosi u. 6. szám 
alatti lakos kérelmét nem támogatja. 
 
Határidı:  2011. szeptember 30. 
Felelıs:  Dr. Pintér György polgármester 

 
 
2.5 Petı Zsuzsanna közérdekő bejelentése 
 
Nyikos István TFB elnök ismerteti a bizottság kérelem elutasítására irányuló melléklet 
szerinti 75/2011. (VIII. 16.) számú határozatát. 
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Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, véleménye.  
 
Buza Lajos képviselı javasolja, hogy akik nem támogatják az ott lakók kérelmét, van ott 
eladó ingatlan, vegyék meg és költözzenek oda, hogy megtapasztalják az útviszonyokat. 
 
Méreg János alpolgármester elmondja, hogy történt intézkedés, a Szolgáltató Intézmény az 
út mellett lévı parlagfüvet nagy részben lekaszálta, és murvát szállítanak ki az út javítására. 
 
Dr. Pintér György - egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén - kéri, hogy aki a kérelem 
elutasításával egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 
hozta: 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
262/2011. (VIII. 31.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Petı Zsuzsanna 8130 Enying, Vásártér u. 23. 
szám alatti lakos kérelmét nem támogatja. 
 
Határidı:  2011. szeptember 30. 
Felelıs:  Dr. Pintér György polgármester 

 
 
2.6 Ingatlanfelajánlás, Buzás Károlyné kérelme 
 
Nyikos István TFB elnök ismerteti a bizottság felajánlás elutasítására irányuló melléklet 
szerinti 76/2011. (VIII. 16.) számú határozatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy nem ingyenes felajánlás történt, 
megvásárlásra ajánlotta fel az ingatlant a tulajdonosa.  
 
Nyikos István TFB elnök szerint jelen anyagi helyzetben nem áll módjában az 
önkormányzatnak megvenni az ingatlant, melyért a tulajdonosa 11 millió Ft-ot kért. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, véleménye a határozati 
javaslattal kapcsolatban. Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a felajánlás 
elutasításával egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
263/2011. (VIII. 31.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Buzás Károlyné  8130 Enying, Török Bálint u. 
11. szám alatti lakos kérelmét nem támogatja, 
ingatlanfelajánlásával nem él. 
 
Határidı:  2011. szeptember 30. 
Felelıs:  Dr. Pintér György polgármester 
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Dr. Pintér György polgármester - egyéb hozzászólás, észrevétel nem lévén - a nyílt ülést 
18.35 órakor bezárja. 
 
 
Enying, 2011. szeptember 6. 
 
 
 
 
 
 
  Dr. Pintér György    Szörfi István 
      polgármester         jegyzı 
 
 
 
 
 
  Dr. Lelkes Ákos    Méreg János 
        hitelesítı         hitelesítı  


