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Tolnai Zsuzsanna Szirombontogató Óvoda vezetı 
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Jelezte távolmaradását: Gebula Béla Ákos képviselı 
 
Nem jelezte távolmaradását: Buza Lajos, Varga Gyula, Viplak Tibor képviselık 
 
 
Dr. Pintér György polgármester köszönti a megjelenteket, a nyílt ülést 15.00 órakor 
megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselık határozatképes számban megjelentek, létszámuk 
5 fı. A jegyzıkönyv hitelesítésére javasolja Méreg János és Nyikos István képviselıket. Kéri, 
hogy aki a hitelesítık személyével egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal a jegyzıkönyv hitelesítıjeként Méreg János és 
Nyikos István képviselıket elfogadta. 
 
Dr. Pintér György polgármester a jegyzıkönyv vezetésére felkéri Szemerei Szilviát. A 
napirenddel kapcsolatban módosító javaslatként javasol napirendre venni kettı rendkívüli 
elıterjesztést: 1.2 napirendi pontként Együttmőködési megállapodások jóváhagyása a 
Polgármesteri Hivatal és a részben önálló intézmények között; 1.3 napirendi pontként pedig 
a Szennyvízberuházás – Lıszer-mentesítési szolgáltatás nyújtása – árajánlatok bekérése. Kéri, 
hogy aki az együttmőködési megállapodások jóváhagyásának 1.2. napirendi pontként való 
megvitatásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az „Együttmőködési megállapodások jóváhagyása a 
Polgármesteri Hivatal és a részben önálló intézmények között”1.2 napirendi pontjaként történı 
megvitatását elfogadta. 
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Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki a Szennyvíz - Lıszer-mentesítési szolgáltatás 
nyújtása – árajánlatok bekérése 1.3 napirendi pontként való megvitatásával egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal a „Szennyvíz – Lıszer-mentesítési szolgáltatás 
nyújtása – árajánlatok bekérése”1.3 napirendi pontjaként történı megvitatását elfogadta. 
 
Dr. Pintér György polgármester – egyéb napirendet módosító javaslat nem lévén - kéri, hogy 
aki a fentiek szerint módosított nyílt és zárt ülés napirendjének elfogadásával egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal a nyílt és zárt ülés módosított napirendjét elfogadta. 
 
N a p i r e n d: 
Nyílt ülés  
 

1. Polgármester elıterjesztése 
1.1 Korábbi döntés visszavonása – 43/2011. (II. 23.) ESZI bentlakásos 

ellátás átadása a megyének 
1.2 Együttmőködési megállapodások elfogadása a Polgármesteri Hivatal és 

a részben önálló intézmények között 
1.3 Szennyvíz – Lıszer-mentesítési szolgáltatás nyújtása – árajánlatok 

bekérése 
 

 Elıadó: Dr. Pintér György 
  polgármester 

 

2. Jegyzı, Aljegyzı elıterjesztései 
2.1 Egyes önkormányzati rendeletek módosításáról - EVSZI megszőnése miatt 
2.2 Az egyes szociális ellátásokról szóló rendelet módosításáról 

/Az Eü. Biz. 2011. szeptember 26-i ülésén tárgyalja, módosítások 
várhatóak./ 

2.3 Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása 
 

  Elıadó: Mihályfi Gábor 
         aljegyzı 
 

3. Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elıterjesztése 
Szirombontogató Óvoda vezetıjének kérelme vezetı-helyettesi beosztás 
visszaállításával kapcsolatban 
 

 Elıadó: Vajda Balázs 
         OKS elnöke 
 

4. Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elıterjesztései 
4.1 László János kérelme 
4.2 Kurdi György parkoló rendbetételére irányuló kérelme 
4.3 Farkas Gusztáv haszonkölcsön kérelme 
4.4 Iskolai busz 
 

  Elıadó: Nyikos István 
         TFB elnöke 
Zárt ülés  

1. Személyi ügy - HBFGÁI intézményvezetıi feladatainak ellátására 
szóló megbízás 

 
 Elıadó: Dr. Pintér György 
  polgármester 
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1.) Polgármester elıterjesztései 
1.1 Korábbi döntés visszavonása – 43/2011. (II. 23.) ESZI bentlakásos ellátás átadása a 

megyének 
 
Dr. Pintér György polgármester ismerteti, hogy az idei évben sok döntést kellett meghozni a 
költségvetés rendbetétele, a hiány csökkentése érdekében. Az intézményszerkezet nem volt 
fenntartható, voltak viták emiatt. Az elbocsátások 50-60 millió Ft megtakarítást 
eredményeznek 2012-ben, de ez még nem lesz elég. Hogyan tudja a testület megoldani, az 
attól függ, milyen lesz az állami normatíva. 2012. szeptembertıl az oktatási intézmények 
állami kézbe kerülnek. Amikor már láthatjuk a sarokszámokat, november végén, akkor 
tudnak majd ezzel foglalkozni. Az egyik ilyen döntés a bentlakásos ellátás átadása volt. 
Korábban volt már létszámbıvítés az intézményben. A héten beszéltek az ÁNTSz 
képviselıjével, és további 4 fıvel bıvíthetı az intézmény ellátotti létszáma. Így az intézmény 
költségvetése kihozható nullára, talán még 2-300 eFt-os pozitív eredmény is keletkezhet, de 
az energiaárak változása miatt ez nem valószínő. Ezért javasolja visszavonni a korábbi 
döntést. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétel ezzel kapcsolatban. Kérdés nem lévén, 
kéri, hogy aki a korábbi döntés visszavonásával egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
280/2011. (IX. 28.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az Egyesített Szociális Intézmény bentlakásos 
ellátásának Fejér Megyei Önkormányzat részére történı 
átadására vonatkozó 43/2011. (II. 23.) számú határozatát 
visszavonja. 
 

 
1.2 Együttmőködési megállapodások elfogadása a Polgármesteri Hivatal és a részben 

önálló intézmények között 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy a Szolgáltató Intézmény megszőnésével 
minden intézménynek megállapodást kell kötni a Polgármesteri Hivatallal, a korábbi 
testületi döntést pedig vissza kell vonni. Kéri, hogy aki a Városi Bölcsıde és a Polgármesteri 
Hivatal között kötendı együttmőködési megállapodás elfogadásával egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
281/2011. (IX. 28.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Enying Város Polgármesteri Hivatala és a 
Városi Bölcsıde között létrejövı, az önkormányzati intézményi 
együttmőködésre vonatkozó Együttmőködési Megállapodást – 
a határozat mellékletét képezı tartalommal és formában – 
jóváhagyja. 
 
Ezzel egyidejőleg a 179/2011. (V. 25.) számú határozatát 
visszavonja. 



 4

 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Szörfi István jegyzı 
  Királyné Cs. Ilona Városi Bölcsıde vezetı 

 
Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki az Egyesített Szociális Intézmény és a 
Polgármesteri Hivatal között kötendı együttmőködési megállapodás elfogadásával egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
282/2011. (IX. 28.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Enying Város Polgármesteri Hivatala és az 
Egyesített Szociális Intézmény között létrejövı, az 
önkormányzati intézményi együttmőködésre vonatkozó 
Együttmőködési Megállapodást – a határozat mellékletét 
képezı tartalommal és formában – jóváhagyja. 
 
Ezzel egyidejőleg a 180/2011. (V. 25.) számú határozatát 
visszavonja. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Szörfi István jegyzı 
  Vargáné Kránicz Erzsébet ESZI vezetı 

 
Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 
és a Polgármesteri Hivatal között kötendı együttmőködési megállapodás elfogadásával 
egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
283/2011. (IX. 28.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Enying Város Polgármesteri Hivatala és a Vas 
Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár között létrejövı, az 
önkormányzati intézményi együttmőködésre vonatkozó 
Együttmőködési Megállapodást – a határozat mellékletét 
képezı tartalommal és formában – jóváhagyja. 
 
Ezzel egyidejőleg a 181/2011. (V. 25.) számú határozatát 
visszavonja. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Szörfi István jegyzı 
  Nemes Diána Mővelıdési Ház vezetı 
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Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki a Szirombontogató Óvoda és a Polgármesteri 
Hivatal között kötendı együttmőködési megállapodás elfogadásával egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
284/2011. (IX. 28.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Enying Város Polgármesteri Hivatala és a 
Szirombontogató Óvoda között létrejövı, az önkormányzati 
intézményi együttmőködésre vonatkozó Együttmőködési 
Megállapodást – a határozat mellékletét képezı tartalommal és 
formában – jóváhagyja. 
 
Ezzel egyidejőleg a 182/2011. (V. 25.) számú határozatát 
visszavonja. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Szörfi István jegyzı 
  Tolnai Zsuzsanna óvodavezetı 

 
Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki a Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és 
Általános Iskola és a Polgármesteri Hivatal között kötendı együttmőködési megállapodás 
elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
285/2011. (IX. 28.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Enying Város Polgármesteri Hivatala és a 
Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola között 
létrejövı, az önkormányzati intézményi együttmőködésre 
vonatkozó Együttmőködési Megállapodást – a határozat 
mellékletét képezı tartalommal és formában – jóváhagyja. 
 
Ezzel egyidejőleg a 315/2008. (VIII. 27.) számú határozatát 
visszavonja. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Szörfi István jegyzı 
  Bedi Andrea iskolaigazgató 
 

 
1.3 Szennyvíz – Lıszer-mentesítési szolgáltatás nyújtása – árajánlatok bekérése 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, az ajánlatok bekérésére a szennyvízberuházáshoz 
szükség van. A beruházás a maga ütemében folyik. A kivitelezı kiválasztására irányuló 
dokumentáció összeállítása folyamatban van. Remélhetıleg jövı héten elkészül, és utána 
minıségbiztosításra megküldésre kerül a közremőködı szervezetnek. Utána sor kerülhet a 
kivitelezı kiválasztására. Ténylegesen márciusban indulhat. Bizonyos munkák azonban már 
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elıtte is elvégezhetık az érintett szakaszon, ilyen a lıszer-mentesítés is. Három ajánlatot 
javasol bekérni, a mellékelt elıterjesztés szerint ismerteti a javasolt cégeket. Az értékhatár 
alatti költségek miatt közbeszerzési eljárást nem kell indítani. Kéri, hogy az ajánlatok 
bekérésével egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének  
286/2011. (IX. 28.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az „Enying Város Szennyvízcsatornázása és 
szennyvíztisztítása” címő KEOP 1.2.0/B/10-2010-0006 
azonosítószámú projekthez kapcsolódó lıszer-mentesítési 
szolgáltatás nyújtása tárgyában árajánlatot kér be az alábbi 
cégektıl: 
 
1. Különleges Biztonsági Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 1147 

Budapest, Telepes u. 15. 2. em/1.; képviseli: Koklács 
András 

2. Solymos és Tsa Bt. 1164 Budapest, Rózsalevél u. 5.; 
képviseli: Pácser István 

3. Bombus Biztonsági Szolgáltató és Tanácsadó Bt. 1144 
Budapest, Ormánság u. 21.; képviseli: Bojtos István 

 
Felelıs: Dr. Pintér György polgármester 
Határidı: folyamatos 
 

 
Dr. Pintér György polgármester átadja a szót Mihályfi Gábor aljegyzınek. 
 
 
2.) Jegyzı, aljegyzı elıterjesztése 
2.1 Egyes önkormányzati rendeletek módosításáról - EVSZI megszőnése miatt 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy intézmény-átalakítások történtek, a Szolgáltató 
Intézmény szeptember 30-al megszőnik, minek következtében hat rendeletet kell 
módosítani. A rendelet elfogadásához minısített többségő döntés szükséges. Technikai 
jellegő módosításról van szó, a Szolgáltató Intézmény kerül ki, és a jogutód intézmény kerül 
bele a rendeletekbe. Egy hatásköri pontosítás is van a tervezetben: az állattartási rendeletben 
egy hatásköri pontosításról van szó, hogy a polgármester mit is tehet a szabályokat 
megszegıkkel szemben. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés, 
hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a rendelettervezet elfogadásával egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 

A Képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az egyes 
önkormányzati rendeletek módosításáról jelen jegyzıkönyv mellékletét 
képezı 17/2011. (IX. 30.) számú rendeletet alkotja. 
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2.2 Az egyes szociális ellátásokról szóló rendelet módosításáról 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı kiegészítésként elmondja, hogy szeptember 1-tıl átalakult a 
lakásfenntartási támogatás rendszere. Megszőnt a szociális alapú gázár- és távhıtámogatás, 
és ez a szociális támogatás beépül a lakásfenntartási támogatásba. A kérelmet a helyi 
önkormányzatokhoz kell benyújtani, mely jövedelem- és vagyonvizsgálatok után , ha 
jogosult rá a kérelmezı, megállapítja a támogatást. A lakásfenntartási támogatás a 
főtéstámogatáson túl lakbér, albérleti díj, közös költség, csatornahasználati díj, 
szemétszállítási költség, villanyáram-, víz- és gázfogyasztás költségeire is felhasználható. 
Természetben és pénzben nyújtott ellátásról van szó. Az új rendszer bevezette a jogosultsági 
jövedelemhatárt. Eddig az egy fıre jutó jövedelem számított, most már fogyasztási 
egységekre vetíti le a jogalkotó, hogy ki jogosult, ki nem. Az új jogosultsági jövedelemhatár 
az öregségi nyugdíjminimum 250%-a, azaz jelenleg 71.250,- Ft. A jogalkotó beemelt két új 
elemet, a fogyasztási egységeket és a vagyonvizsgálatot. A szociális iroda munkatársai adnak 
felvilágosítást a támogatással kapcsolatban. Kihangsúlyozza, hogy az igénylı családjában 
nem mindenki számít egy fınek, az elsı nagykorút tekinti annak a jogalkotó. A többi 
családtagnak csökkenı szorzószámot ad. További részleteket olvashatnak a honlapon is. Ez a 
változás alapozza meg a rendelet módosítását. Az egyik változtatás a 250%-os 
jövedelemhatár, a másik, hogy a bérpótló juttatás neve megváltozott foglalkoztatást 
helyettesítı támogatásra. További változás, hogy korábban a lakásfenntartási támogatás 
elbírálása az Eü. Biz. hatásköre volt, ezt azonban javasolja átadni a polgármesternek, mert 
így az ügyfelek gyorsabban megkapják a határozatot, másrészt a jogalkotó annyira 
behatárolta a jogosultságot, hogy nincs méltánylási lehetıség, az ügyintézı objektíven meg 
tudja állapítani azt. A korábbi átmeneti segély elbírálása viszont bizottsági hatáskörbe 
kerülne. Korábban a krízishelyzetbe került emberek megsegítése miatt került polgármesteri 
hatáskörbe, de ilyen jogszabály már nincs, ezért nem indokolt továbbra is polgármesteri 
hatáskörben tartani. A tervezet elfogadásához minısített többség kell. A tervezet egy 
szakaszában érintett a megszőnı intézmény is, a szociális kerekasztal tagja volt az EVSZI 
vezetıje is. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı a lakástámogatási kérelmek számának gyarapodása miatt az Eü. 
Biz. elnökeként egyetért a tervezettel. Így gördülékenyebb lesz az ügyintézés, és visszakapja 
a bizottság azt a hatáskört, ami inkább közelebb áll a bizottsághoz. 
 
Dr. Pintér György polgármester szerint az is elképzelhetı, hogy több 100 kérelemrıl kell 
dönteni. Így gyorsabb az eljárás és objektív szempontok alapján születik a döntés. A 
fellebbezés is gyorsabb. 90%-os állami támogatást kap erre az önkormányzat, a 10%-ot a 
városnak kell biztosítani. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy idén valóban 90% a normatíva. A helyi 
önkormányzathoz telepítette a jogalkotó a hatáskört, de a jogosultsági feltételeket 
törvényben rögzítette, tehát nem a polgármester szabja meg, hanem képlet alapján kell 
megállapítani. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı kérdezi, hogy amennyiben egy ilyen kérvényt elutasítanak, van-e 
fellebbezésre lehetıség. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy természetesen van fellebbezésre lehetıség, 
másodfokon a Képviselı-testület dönt. 
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Dr. Lelkes Ákos képviselı kérdezi, hogy ebben az esetben a Képviselı-testület sem tudja a 
feltételeket átszabni. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy ilyen lehetısége a testületnek sincs, hiszen a 
Képviselı-testület nem törvényalkotó. 
 
Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki a rendelettervezet elfogadásával egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 

A Képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az egyes szociális 
ellátásokról szóló 14/2000. (IV. 19.) önkormányzati rendelet 
módosításáról jelen jegyzıkönyv mellékletét képezı 18/2011. (IX. 30.) 
számú rendeletet alkotja. 

 
 
2.3 Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy egyrészt megszőnı TEÁOR kódokat kell törölni, 
másrészt a statisztikai tevékenységet ki kell egészíteni, ez kifejezetten a MÁK kérése volt. 
Köztudott, hogy a népszámlálás lesz október 1-tıl, a napokban mindenki megkapja a 
népszámlálási csomagokat. Ennek az elszámolásával kapcsolatban kell felvenni ezt a 
szakfeladatot. … 
 
15.18 órakor megérkezik Varga Gyula képviselı az ülésre, a testület létszáma 6 fı. 
 
… Kéri segíteni a munkát. Aki nem kapja meg a kérdıív csomagot, jelezze a Polgármesteri 
Hivatalban, vagy a borítékon feltüntetett telefonszám is hívható. Ismerteti, hogy háromféle 
módon lehet eleget tenni az adatszolgáltatási kötelezettségnek: elektronikus úton és önállóan 
papír alapon október 16-áig van lehetıség kitölteni a kérdıíveket, illetve a számlálóbiztossal 
közösen október 31. napjáig. Az adatszolgáltatás kötelezı, szabálysértést követ el, aki 
megtagadja. A szolgáltatott adatok valódiságát nem vizsgálják. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés, 
hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki az alapító okirat módosításával egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 287/2011. (IX. 28.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a Polgármesteri 
Hivatal 73/2002. (IV. 24.) számú határozattal elfogadott alapító okiratát 2011. november 01-i 
hatállyal az alábbiak szerint módosítja:  
 

- Az alapító okirat 7.1 pontjából – TEÁOR szerinti besorolás – törlésre kerülnek az 
alábbi kódok: 

 

[7. Tevékenysége: 
7.1 TEÁOR szerint:] 

„8414 Önkormányzati szolgáltatások, 
tevékenységek  
8419 Költségvetési pénzellátás technikai 
szakfeladatai 
8821 Önkormányzati pénzbeli ellátások 
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8903 Civil szféra, civil szervezetek megerısödését 
célzó tevékenységek, programok, támogatások 
8904 Esélyegyenlıséget és társadalmi integrációt 
elısegítı komplex és speciális közfeladatok, 
programok és támogatások  
8822 Önkormányzati természetbeni ellátások” 

 

- Az alapító okirat 7.3 pontja a következı szakfeladattal egészül ki: 
 

[7. Tevékenysége: 
Alaptevékenységi szakfeladat szerinti besorolás:] 

 

„841173 Statisztikai tevékenység” 
 

A Képviselı-testület felkéri a polgármestert az alapító okirat egységes szerkezetbe 
foglalására, valamint a módosítás, továbbá az egységes szerkezető alapító okirat Magyar 
Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága részére történı megküldésére. 
 

Határidı:  azonnal 
Felelıs:  Dr. Pintér György polgármester 
 
 
Dr. Pintér György polgármester felkéri Vajda Balázs képviselıt, az OKS elnökét, ismertesse 
a bizottság elıterjesztését. 
 
 
3.) Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elıterjesztése 
Szirombontogató Óvoda vezetıjének kérelme vezetı-helyettesi beosztás visszaállításával 
kapcsolatban 
 
Vajda Balázs OKS elnök ismerteti a bizottság kérelem elutasítására irányuló melléklet 
szerinti 30/2011. (IX. 14.) számú határozatát. Elmondja, hogy a bizottság jelen anyagi 
helyzetben nem tudta támogatni az intézményvezetı kérelmét. 
 
Dr. Pintér György polgármester szerint – ahogy azt már bevezetıjében is elmondta –a 
helyzet nehéz. Tudja, hogy nehéz helyettes nélkül dolgozni, ha nincs vezetı. Véleménye 
szerint meg kell várni, hogyan alakul a 2012-es év finanszírozása. Önmagában nem nagy 
összegrıl van szó, de az intézményenkénti 5-600 eFt/év már 2-3 millió Ft-ot jelent éves 
szinten összesen. A nem kötelezı helyettesi státuszokat megszüntetı döntés a banki anyagba 
is bekerült, s ez is hozzájárult ahhoz, hogy a költségvetési hiány pótlására hitelt kapjon az 
önkormányzat. Erre való tekintettel sem dönthetnek most másképp. Ha 2012-ben a 
költségvetés engedi, visszaállítják ezeket a státuszokat. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, 
észrevétele. Kérdés, hozzászólás 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 
288/2011. (IX. 28.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának OKS Bizottsága úgy 
határozott, hogy Szirombontogató Óvoda vezetıjének vezetı-
helyettesi beosztás visszaállítására vonatkozó kérelmét nem 
támogatja. 

 
Dr. Pintér György polgármester átadja a szót Nyikos István képviselınek, a TFB elnökének. 
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4.) Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elıterjesztései 
4.1 László János kérelme 
 
Nyikos István TFB elnök ismerteti a bizottság kérelem elutasítására irányuló 79/2011. (VIII. 
31.) számú határozati javaslatát. Ház felújításához, átalakításához kért segítséget a 
kérelmezı, az önkormányzat azonban ebben segíteni nem tud. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele ezzel 
kapcsolatban. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
289/2011. (IX. 28.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy László János 8130 Enying, Petıfi u. 3/a. szám 
alatti lakos kérelmét nem támogatja. 

 
Határidı:  2011. szeptember 30. 
Felelıs:  Dr. Pintér György polgármester 

 
 
4.2 Kurdi György parkoló rendbetételére irányuló kérelme 
 
Nyikos István TFB elnök ismerteti a bizottság kérelem támogatására irányuló 80/2011. (IX. 
15.) számú határozati javaslatát. Egy méteres keskeny sáv kiépítésére irányul a kérelem. 
 
Méreg János alpolgármester szerint több ilyen kérés fog érkezni majd, ezért javasolja 
megváltoztatni a javaslatot úgy, hogy az anyagköltséget a kérelmezı biztosítja, az 
önkormányzat pedig elvégzi a munkát. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı kérdezi, hogy Alpolgármester úr módosító javaslatnak szánta-e 
javaslatát. 
 
Méreg János alpolgármester nemmel válaszol. 
 
Dr. Pintér György polgármester módosító javaslatként javasolja, hogy a 15 eFt biztosítása 
kerüljön törlésre, és a munkát biztosítsa az önkormányzat. Kéri, hogy aki ezzel a módosító 
javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
290/2011. (IX. 28.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Kurdi 
Elektro elıtti parkoló átalakítási anyagköltségének kérelmezı 
általi viselésére irányuló módosító javaslatot elfogadta. 
 

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

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
291/2011. (IX. 28.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Kurdi György-Kurdi Elektro parkoló-
átalakítási kérelmét támogatja és felkéri Enying Város 
Szolgáltató Intézményét a szükséges munkálatok elvégzésére. 
 
A parkoló kialakításához szükséges zúzottkı költsége – 15 000,- 
Ft – kérelmezıt terheli. 
 
Felelıs:  dr. Pintér György 
Határidı:  2011. október 31. 

 
 
4.3 Farkas Gusztáv haszonkölcsön kérelme 
 
Nyikos István TFB elnök ismerteti a bizottság kérelem támogatására irányuló 81/2011. (IX. 
15.) számú határozati javaslatát. 
 
Dr. Pintér György polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı ismerteti, hogy a kérelmezı a jövı évben rendbe teszi az érintett 
területet, és utána bérleti díjat kíván érte fizetni. 
 
Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
292/2011. (IX. 28.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Farkas Gusztáv 8130 Enying, Bocskai u. 10. 
szám alatti lakos haszonkölcsön kérelmét az Enying, zártkerti 
8421/2 hrsz-ú, 3507 m2 területre támogatja. 
A haszonkölcsön szerzıdés idıtartama: 2012. január 1-tıl 2012. 
december 31-ig. 
 
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt a haszonkölcsön szerzıdés 
elkészítésére, felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés 
aláírására. 
 
Határidı:  2011. október 31. 
Felelıs:  Dr. Pintér György polgármester 
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4.4 Iskolai busz 
 
Nyikos István TFB elnök ismerteti a bizottság polgármester tárgyalásra való felkérésére 
irányuló 82/2011. (IX. 15.) számú határozati javaslatát. A szülök kérték meg a bizottságot 
levélben, hogy az Alba Volán Zrt-vel megállapodást kössenek egy további járat indítására. 
 
Dr. Pintér György polgármester úgy tudja, hogy reggel már kettı járat közlekedik. Ismerteti, 
hogy levelet írt az Alba Volán Zrt-nek a pénteki probléma megoldása ügyében, de válasz 
még nem érkezett.  Nagy Istvánnal is tárgyalt, hogy tudna-e állami támogatást igényelni az 
iskolásbérletek után. 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 
293/2011. (IX. 28.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott felkéri Dr. Pintér György polgármestert, hogy vegye 
fel a kapcsolatot az Alba Volán Zrt.-vel és folytasson egyeztetı 
megbeszélést a Kabókapuszta és Enying közötti reggeli 
menetrendszeri járat zsúfoltságának megszüntetésének 
ügyében. 
 
Határidı:  2011. október 31. 
Felelıs:  Dr. Pintér György polgármester 

 
 
Dr. Pintér György polgármester - egyéb hozzászólás, észrevétel nem lévén - a nyílt ülést 
15.31 órakor bezárja. 
 
 
Enying, 2011. október 11. 
 
 
 
 
 
  Dr. Pintér György    Mihályfi Gábor 
      polgármester         aljegyzı 
 
 
 
 
 
     Méreg János     Nyikos István 
       hitelesítı         hitelesítı  


