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Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének
 2009. január 28-án

tartott  n y í l t  üléséről

Helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
8130 Enying, Kossuth u. 26.

Jelen vannak: Tóth Dezső polgármester,
Dr. Lelkes Ákos alpolgármester
Bíró Attila, Botos Sándor, Buza Lajos, Gál Balázs,
Gebula Béla Ákos, Dr. Miljanovits György,
Mohai Istvánné, Nagy József Ödön,
Nyikos István, Dr. Óvári László képviselők

Szörfi István jegyző
Mihályfi Gábor aljegyző
Závodni Lászlóné pénzügyi vezető

Szemerei Szilvia jegyzőkönyvvezető

Jelezte távolmaradását: Venczel Zita képviselő

Nem jelezte távolmaradását: Szabó Attila képviselő

Tóth Dezső  polgármester köszönti a képviselőket,  a városi TV nézőit.  A nyílt ülést 15.30 
órakor megnyitja. Elmondja, hogy zárt ülésen Bíró Attila és Gál Balázs képviselőket kérte fel 
a jegyzőkönyv hitelesítésére, Szemerei Szilviát a jegyzőkönyv vezetésére. Ismerteti a testület 
által zárt ülésen elfogadott napirendet. Tájékoztatja a nézőket arról, hogy a testület a Herceg 
Batthyány  Fülöp  Gimnázium  és  Általános  Iskola  intézményvezetői  álláspályázatát 
eredményessé  nyilvánította,  az  intézmény  vezetésével  2008.  július  1.  napjától  öt  év 
időtartamra Bedi Andreát bízta meg.

N a p i r e n d:

Nyílt ülés 

1.Polgármester előterjesztései
1.1 Beszámoló a két ülés között történtekről
1.2 Állásfoglalás  Dr.  Volsik  Tibor  kirendelt  ügygondnok  levelével 

kapcsolatban
1.3 Gyenesei  István  miniszter  úrnak  írt  levél  a  hátrányos  helyzetű 

kistérségek  és  önkormányzataik  önerő-pályázati  lehetőségeinek 
javítása érdekében

1.4 Göblyös Károly levele rendelőintézeti helyiségbérlettel kapcsolatban

Előadó: Tóth Dezső
 polgármester
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2.Jegyző előterjesztései
2.1Enying Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
11/2007. (III. 31.) számú helyi rendelet módosítása
2.2Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 
5/2003. (II. 27.) számú helyi rendelet módosításáról
2.3Az  önkormányzat  tulajdonában  lévő  lakások  és  helyiségek  bérleti  díjának  
megállapításáról szóló 22/1994. (X. 27.) számú helyi rendelet módosítása
2.4Az  önkormányzat  tulajdonában  lévő  lakások  és  helyiségek  bérletéről  és  
elidegenítéséről szóló 25/2002. (XII.12.) számú helyi rendelet módosítása
2.5A  helyi  iparűzési  adóról szóló  36/2000.  (XII.  14.)  számú  helyi  rendelet 
módosításáról
2.6A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 35/2000. (XII. 14.) számú helyi 
rendelet módosításáról
2.7Egyes rendeletek hatályon kívül helyezéséről
2.8A  köztisztviselőkkel  szemben  meghatározott  teljesítménykövetelmények 
alapját képező célokról
2.9Víziközmű társulat szervezése

 Előadó: Szörfi István Mihályfi Gábor
jegyző aljegyző

3.Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előterjesztései
3.1Enyingi Tűzoltóőrs megvalósításának lehetőségei
3.1.1Siófok  Város  Hivatásos  Önkormányzati  Tűzoltóság  ajánlatának 
elfogadása, állomáshely felajánlása
3.1.2Bad Urach felajánlásának elfogadása
3.2EuroCable Magyarország Kft. kérelme
3.3Ajánlat kéményseprő- és tűzeléstechnikai szolgáltatás ellátására
3.4Pályázati lehetőség Norvég Alapból
3.5Haszonkölcsön szerződés kötése (575 hrsz, Reiber A., Fenyvesi F., Szűcs J.)
3.6Enying, Szabadság tér 14. szám alatti ingatlan konyhaépületének felújítása
3.7Lakossági kérelem útjavítási és forgalmi rend felülvizsgálati kérelem
3.8Ajándékozási felajánlás (1948/3 hrsz)
3.9Szabadság  tér  14.  szám  alatti  ingatlan  közös  használatú  helyiségeinek 
takarítása, melegítő konyha bebútorozása
3.10Haszonkölcsön szerződés kötése (1177/1; 1177/3; 1178/1-2; 1185 hrsz)
3.11Enyingi Agrár Zrt. ajánlata
3.12Beszámoló fával borított területek felméréséről
3.12.1Feljelentés falopások ügyében
3.12.2Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérelmének elutasítása
3.13Telekhatár-korrekció túlépítés miatt (2528/2 hrsz, Szóládi L.)
3.14Batthyány kastélyban kialakult dugulással kapcsolatos munkálatokról
3.15Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem (1690/24 hrsz)
3.162009. évi földbérleti díj megállapítása (EUROMUSIC Kft.)

Előadó: Bíró Attila
TFB elnöke

1.Polgármester előterjesztései
1.1Beszámoló a két ülés között történtekről

Tóth Dezső polgármester ismerteti beszámolóját, mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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1.2Állásfoglalás Dr. Volsik Tibor kirendelt ügygondnok levelével kapcsolatban

Tóth Dezső polgármester elmondja, hogy az előzményeket ismerik a képviselők, a kirendelt 
ügygondnok a testület állásfoglalását kéri az egyezségi ajánlatot illetően. Korábban a testület 
levette  napirendjéről  az  ügyvéd  levelét.  Ha  most  sem  adják  hozzájárulásukat  az 
egyezséghez, a bíróság dönt.

Dr. Óvári László képviselő (szó szerint):  „A nézők kedvéért elmondanám, hogy tiszta és 
világos  legyen  a  dolog.  Jegyző  úrnak  a  testület  indítványozott  egy  fegyelmit,  amely 
fegyelmiből nagyon ügyesen kimosakodott. Ezek után beperelte az önkormányzatot tizenkét 
és fél millió forintra, mert fegyelmit mertünk ellene indítani. Majd gondolom ő is megkapta 
azt az információt, amit mi is, hogy az ügyvéd szerint nincsen jogalapja a pernek, tehát ezt 
nem is lehet akkor megnyerni, ezek után beterjesztette, hogy peren kívül egyezzünk meg, 
négy és fél millió forintot fizessünk neki. A múltkori valamelyik ülésen, amikor erről szó 
volt, akkor levettük a napirendről, mert nincs értelme. Én úgy gondolom, hogy nyugodtan 
pereljen az ügyvéd úr, vagy a jegyző úr, aztán majd, ha a vesztes perköltséget kifizeti, akkor 
megnyugszik ő is. Erkölcstelennek tartanám, ha az önkormányzat akár négy és fél milliót, 
akár ennél kisebb összeget a jegyzőnek bármilyen alapon, illetve ilyen alapon kifizetne. Én 
nem foglalkoznék ezzel az ismételt  ügyvédi izével.  Azzal viszont tisztában vagyok én is, 
hogy  a  politikai  felelősség  terhel  természetesen  képviselőként,  amennyiben  döntenek,  és 
rosszul döntenek, és más felelősség sajnos nem nagyon van.”

Tóth Dezső polgármester elmondja, hogy az elhangzottak szerint a testület érdemben nem 
foglal állást.

Dr. Lelkes Ákos alpolgármester szerint a Képviselő-testület nem is kompetens. Jegyző úr 
Enying  Város  Képviselő-testületét  perelte  be,  de  a  bíróság  szerint  Enying  Város 
Polgármesteri  Hivatalát  kell  perelnie.  Mivel  azonban  az  általa  vezetett  hivatalt  nem 
képviselheti, a bíróság ügygondnokot rendelt ki. Véleménye szerint Dr. Volsik Tibor ügyvéd, 
kirendelt  ügygondnok  teljesen  tárgyalóképes,  nem  tudja,  a  Képviselő-testület  hogyan 
döntsön erről. Örülne, ha jogilag világossá tenné valaki a helyzetet.

Nagy József Ödön képviselő – tekintettel arra, hogy a következő tárgyalás február 19-én lesz 
– javasolja meghívni az ügyvédet, és személyesen meghallgatni véleményét. 

Dr. Miljanovits György képviselő felhívja rá a figyelmet, hogy nem a jegyző úr mosakodott 
ki a fegyelmiből, hanem ő vizsgálóbiztosként nem tudott mást megállapítani, mint azt, hogy 
nem történt olyan vétség,  ami miatt fegyelmit lehetett  volna kiszabni.  Ezzel a Képviselő-
testület többsége is egyetértett, ha jól emlékszik, Dr. Óvári László és Buza Lajos képviselők 
tartózkodtak csak. Ha nem tud a jegyző a testülettel egyezségre jutni, akkor a bíróság eldönti 
majd,  érte-e  erkölcsi  veszteség,  és  ha  igen,  milyen  súlyú.  A  Képviselő-testület  akkor  is 
rosszul jön ki a perből, ha elfogadja az egyezséget, és a bíróság esetleg azt állapítaná meg, 
hogy nem érte erkölcsi veszteség, és akkor is, ha nem fogadja el az egyezséget, és a bíróság 
megállapítja az erkölcsi kárt.

Gebula Béla Ákos képviselő felhívja rá a figyelmet, hogy jegyző úr jelentős összeget kér az 
őt  ért  erkölcsi  kárért,  bizonyára  így  erkölcsös  az  ő  álláspontja  szerint.  Jó  ötletnek  tartja 
meghívni az ügyvédet, de véleménye szerint ettől senki nem fogja megváltoztatni az ezzel 
kapcsolatos elhatározását.
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Nagy József Ödön képviselő semmit nem akar ráerőltetni a testületre, de munkaügyi perről 
lévén  szó,  a  bíróság  nyilvánvalóan  mérlegel.  A  vizsgálóbiztos  és  a  Képviselő-testület  is 
megállapította,  hogy  amiért  a  fegyelmit  indították,  annak  nincsen  jogalapja.  Amikor  a 
testület elindította a fegyelmit, néhány képviselő akkor is mondta, hogy nincsen jogalapja. 
Véleménye szerint zárt ülésen kellett volna tárgyalni ezt a napirendi pontot. Felhívja rá a 
figyelmet, hogy a testület is tehetne egyezségi ajánlatot.

Tóth Dezső polgármester rendkívüli zárt ülést fog összehívni, amennyiben a testület úgy 
dönt, hogy meghívja Dr. Volsik Tibor ügyvéd urat.

Buza Lajos képviselő furcsának tartja az egészet, hiszen a Polgármesteri  Hivatalt pereli a 
jegyző, így a Képviselő-testületnek nem kell vele foglalkoznia.

Nagy József Ödön képviselő felhívja rá a figyelmet, amivel a Pénzügyi Bizottság elnökeként 
nyilván Buza Lajos is tisztában van, hogy a Polgármesteri Hivatal akkor tehet bármit, ha van 
rá keret. Ha nincs keret, nem tud miről tárgyalni.

Buza Lajos képviselő (szó szerint): „Én világosan látom, hogy mire megy ki a per. Azt is 
tudom, hogy a Képviselő-testület hozta a döntéseket, a bíróságnak a döntése furcsa, hogy 
áttette a hivatalra. Úgy gondolom, hogy én világosabban látom, mint a Nagy József Ödön 
fogalmaz.  Én  tisztában  vagyok  vele,  hogy  melyik  mi.  Én  azt  mondom,  hogy 
meghallgathatjuk az ügyvéd urat, értelmét soknak nem látom. Ha egyezséget nem ajánlunk, 
márpedig én nem ajánlok egyezséget, nem is fogom megszavazni, gyakorlatilag bíróság fog 
dönteni.”

Tóth Dezső polgármester szavazásra bocsátja Nagy József Ödön ügyvéd úr meghívására 
irányuló javaslatának elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A  Képviselő-testület  7igen  szavazattal,  3  ellenszavazattal,  2  tartózkodással  az  alábbi  határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
4/2009. (I. 28.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Székesfehérvári  Munkaügyi  Bíróság  előtt 
2.M.143/2007.  szám  alatt  folyamatban  lévő  eljárással 
összefüggésben  meghívja  Dr.  Volsik  Tibor  (8000 
Székesfehérvár,  Oskola  u.  11.  I/2.)  ügyvédet,  hogy  kirendelt 
ügygondnokként tájékoztatást adjon az üggyel kapcsolatban.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: 2009. február 19.

1.3Gyenesei  István  miniszter  úrnak  írt  levél  a  hátrányos  helyzetű  kistérségek  és 
önkormányzataik önerő-pályázati lehetőségeinek javítása érdekében
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Tóth Dezső polgármester ismerteti Gyenesei István miniszter úrnak írt levelét, mely jelen 
jegyzőkönyv mellékletét képezi. Kéri a testület felhatalmazását a levél elküldésére. Kérdés, 
hozzászólás  nem  lévén,  kéri,  hogy  aki  a  levél  elküldésével  egyetért,  kézfeltartással 
szavazzon.

A Képviselő-testület 12 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
5/2009. (I. 28.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  az  EU  Önerő  Alapról  szóló  rendelet 
kidolgozásánál  javasolja  a  hátrányos  helyzetű  kistérségek 
önkormányzatai részére pályázati lehetőség biztosítását.

Felhatalmazza  a  polgármestert  a  javaslatról  szóló  levél 
Gyenesei István Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszter 
részére történő megküldésére.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: azonnal

1.4Göblyös Károly levele rendelőintézeti helyiségbérlettel kapcsolatban

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  Göblyös  Károly  úr  helyiség  átalakítására  vonatkozó 
kérelmét, és az átalakítási munkálatokhoz való hozzájárulásra irányuló határozati javaslatát, 
melyek jelen jegyzőkönyv mellékletét képezik. Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki 
a határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
6/2009. (I. 28.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy az Inter Optika Foto (8130 Enying, Kossuth u. 
45.), képviseli Göblyös Károly cégtulajdonos, részére az Enying, 
Szabadság  tér  16.  szám  alatti  „volt  büfé  helyiség”  – 
engedélyezési kérelmében szereplő – átalakítási munkálataihoz 
hozzájárulását megadja.

Az átalakítás teljes költsége a kérelmezőt terheli.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: azonnal

2.Jegyző előterjesztései
2.1Enying Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2007. 
(III. 31.) számú helyi rendelet módosítása
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Mihályfi  Gábor aljegyző  elmondja,  hogy  a  helyi  rendeletek  módosításai  mind technikai 
jellegűek. Kiemeli, hogy az Alkotmánybíróság ismételten megsemmisítette a közigazgatási 
hivatalokról szóló kormányrendeleti szintű szabályozást alkotmány ellensség okán. Felhívta 
az  Országgyűlést,  hogy törvényben szabályozza az  önkormányzatok  feletti  törvényességi 
ellenőrzést, ennek nem tettek eleget. Egy új Kormány rendeletben regionális államigazgatási 
hivatalok néven létrehozták a közigazgatási hivatalok jogutódját, de ezek hatáskörében az 
önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok törvényességi ellenőrzése már nincs benne. A 
módosítások egyéb okait az előterjesztés tartalmazza. 

Tóth Dezső polgármester – kérdés, hozzászólás nem lévén – szavazásra bocsátja az SzMSz 
módosítás  elfogadását.  Kéri,  hogy  aki  a  rendeletmódosítással  egyetért,  kézfeltartással 
szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással  Enying 
Város  Önkormányzatának  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló 
11/2007. (III.  31.) számú  rendeletének módosításáról jelen jegyzőkönyv mellékletét  
képező 1/2009. (I. 30.) számú rendeletet alkotja.

2.2Az  önkormányzat  vagyonáról  és  a  vagyonnal  való  gazdálkodás  szabályairól szóló 
5/2003. (II. 27.) számú helyi rendelet módosításáról

Mihályfi  Gábor aljegyző  elmondja,  hogy  nagyon  sok  megkeresés  érkezik  az 
önkormányzathoz tulajdonosi hozzájárulásra vonatkozóan. Építési ügyekben a tulajdonosi 
hozzájárulás megadása a polgármester hatáskörébe kerülne. 

Tóth  Dezső polgármester  –  kérdés,  hozzászólás  nem  lévén  –  szavazásra  bocsátja  a 
vagyonrendelet  módosítás  elfogadását.  Kéri,  hogy  aki  a  rendeletmódosítással  egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

A  Képviselő-testület  11  igen  szavazattal,  ellenszavazat  nélkül,  1  tartózkodással  az 
önkormányzat vagyonáról és vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 
5/2003.  (II.  27.)  számú  rendeletének  módosításáról jelen  jegyzőkönyv  mellékletét  
képező 2/2009. (I. 30.) számú rendeletet alkotja.

2.3Az  önkormányzat  tulajdonában  lévő  lakások  és  helyiségek  bérleti  díjának 
megállapításáról szóló 22/1994. (X. 27.) számú helyi rendelet módosítása

Mihályfi Gábor aljegyző elmondja, hogy a módosítás értelmében a TFB kapná meg a jogot, 
hogy a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját meghatározza. Ez a módosítás a 
versenytárgyalás menetének egyszerűsítését szolgálja. 

Tóth  Dezső polgármester  –  kérdés,  hozzászólás  nem  lévén  –  szavazásra  bocsátja  az 
önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérleti díjának megállapításáról szóló 
rendelet  módosításának  elfogadását.  Kéri,  hogy  aki  a  rendeletmódosítással  egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

A  Képviselő-testület  9  igen  szavazattal,  ellenszavazat  nélkül,  3  tartózkodással  az 
önkormányzat  tulajdonában  lévő  lakások  és  helyiségek  bérleti  díjának 
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megállapításáról szóló 22/1994. (X. 27.) számú rendeletének módosításáról jelen 
jegyzőkönyv mellékletét képező 3/2009. (I. 30.) számú rendeletet alkotja.

2.4Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről 
szóló 25/2002. (XII.12.) számú helyi rendelet módosítása

Mihályfi Gábor aljegyző elmondja, hogy az önkormányzat értékesítette az Enying 2278 hrsz-
ú, Rákóczi utcai ingatlanát, mely kivételre került az önkormányzati ingatlanok jegyzékéből, 
ez a módosítás indoka. 

Tóth  Dezső polgármester  –  kérdés,  hozzászólás  nem  lévén  –  szavazásra  bocsátja  az 
önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 
rendelet  módosításának  elfogadását.  Kéri,  hogy  aki  a  rendeletmódosítással  egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 12 igen, egyhangú szavazattal  az önkormányzat tulajdonában 
lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 25/2002. (XII. 12.)  
számú  rendeletének módosításáról jelen jegyzőkönyv mellékletét képező  4/2009.  (I.  
30.) számú rendeletet alkotja.

2.5A helyi iparűzési adóról szóló 36/2000. (XII. 14.) számú helyi rendelet módosításáról

Mihályfi Gábor aljegyző elmondja, hogy a módosításban az Art. és a helyi adókról szóló 
törvény 2009. január 1. napján hatályba lépő változásai kerültek átvezetésre. 

Tóth Dezső polgármester – kérdés,  hozzászólás  nem lévén – szavazásra  bocsátja  a  helyi 
iparűzési  adóról  szóló  rendelet  módosításának  elfogadását.  Kéri,  hogy  aki  a 
rendeletmódosítással egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület  12 igen,  egyhangú szavazattal  a helyi  iparűzési adóról szóló 
36/2000. (XII. 14.) számú rendeletének módosításáról jelen jegyzőkönyv mellékletét  
képező 5/2009. (I. 30.) számú rendeletet alkotja.

2.6A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 35/2000. (XII. 14.) számú helyi rendelet 
módosításáról

Mihályfi  Gábor aljegyző  elmondja,  hogy  szintén  fenti  törvénymódosítások  indokolják  a 
rendelet módosítását. 

Tóth  Dezső polgármester  –  kérdés,  hozzászólás  nem  lévén  –  szavazásra  bocsátja  a 
kommunális adórendelet módosításának elfogadását. Kéri, hogy aki a rendeletmódosítással 
egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 12 igen, egyhangú szavazattal  a magánszemélyek kommunális  
adójáról  szóló 35/2000.  (XII.  14.)  számú  rendeletének  módosításáról jelen 
jegyzőkönyv mellékletét képező 6/2009. (I. 30.) számú rendeletet alkotja.

2.7Egyes rendeletek hatályon kívül helyezéséről
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Mihályfi Gábor aljegyző elmondja, hogy a luxusadóról szóló törvényt az Alkotmánybíróság 
megsemmisítette, illetve az önkormányzat új összevont oktatási intézménye már nem lát el 
alapfokú  művészetoktatási  feladatot,  így  ezen  helyi  rendeleteket  hatályon  kívül  kell 
helyezni.

Tóth Dezső polgármester – kérdés, hozzászólás nem lévén – szavazásra bocsátja az egyes 
rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló rendelettervezet elfogadását. Kéri, hogy aki a 
rendelettervezettel egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 12 igen, egyhangú szavazattal  egyes önkormányzati rendeletek 
hatályon  kívül  helyezéséről jelen  jegyzőkönyv  mellékletét  képező  7/2009.  (I.  30.) 
számú rendeletet alkotja.

2.8A  köztisztviselőkkel  szemben  meghatározott  teljesítménykövetelmények  alapját 
képező célokról

Mihályfi Gábor aljegyző elmondja, hogy a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény szerint 
minden  év  január  31-ig  meg  kell  határozni  a  köztisztviselői  teljesítménykövetelmények 
alapját képező célokat. A tervezettel a polgármester egyetértett. A célok közöl kiemeli a nyári 
európa parlamenti választásokat.

Tóth Dezső polgármester – kérdés,  hozzászólás nem lévén – szavazásra bocsátja a célok 
tervezet szerinti elfogadását. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással 
szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
7/2009. (I. 28.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  a 
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. Törvény 34. § 
(3)  bekezdése  alapján  e  határozat  melléklete  szerint  dönt  a 
köztisztviselői  teljesítménykövetelmények  alapját  képező 
célokról.

A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy 
− a  meghatározott  teljesítménykövetelmények  alapján 

gondoskodjon  a  jegyzővel  szembeni 
teljesítménykövetelmények  2009.  február  15-ig  történő 
kidolgozásáról,  és  a  jegyző  részére  írásos  dokumentum 
formájában  történő  átadásáról,  amelyről  tájékoztassa  a 
képviselő-testületet soron következő ülésén,

− a  jegyző  teljesítmény  értékeléséről  a  Képviselő-testületet 
tájékoztassa,

− a  jegyző,  valamint  a  többi  köztisztviselőt  érintő 
teljesítményértékeléssel  kapcsolatos  feladatellátást  kísérje 
figyelemmel.
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Határidő: folyamatos

Felelős: Tóth Dezső polgármester

2.9Víziközmű társulat szervezése

Szörfi  István jegyző  elmondja,  hogy  előterjesztését  a  képviselők  megkapták.  Véleménye 
szerint már késésben van az önkormányzat a víziközmű társulatot illetően, ezért a mielőbbi 
létrehozás  érdekében kettő  javaslatot  terjeszt  a  testület  elé.  A második forduló  pályázati 
anyagához  már  nagyon  sok  dokumentumot  a  társulatnak  kell  csatolnia,  és  az  anyag 
összeállítása  már  júliusban  kezdődik.  Kéri  a  testület  döntését  arra  vonatkozóan,  hogy 
önállóan  kívánják-e  megszervezni  a  társulatot,  vagy  nem.  Amennyiben  nem,  úgy  kéri, 
válasszanak a mellékelt három ajánlat közül.

Gebula Béla Ákos képviselő a ’B’ határozati javaslatot javasolja elfogadni, mert szerinte sem 
egyszerű feladat  létrehozni  a társulást.  Felhívja rá  a figyelmet,  hogy Gömbös József  már 
sokszor segítette az önkormányzat munkáját, kérdezi, hogy tőle nem kellett volna-e ajánlatot 
kérni.

Szörfi  István jegyző  ismerteti,  hogy  mióta  az  önkormányzat  megnyerte  az  I.  fordulót, 
folyamatos kapcsolatot tartanak Gál Zoltánnal, Gömbös Józseffel, és Ambrus Jánossal, aki az 
előkészítés során és most is végzi majd a közbeszerzéshez kapcsolódó feladatokat. Gömbös 
Úr jelezte, hogy nem tud és nem is kíván részt venni a szervezésben, egyedül az alakuló ülés 
levezetését vállalta.

Gebula Béla Ákos képviselő javasolja a ’B’ határozati javaslatot, és az ALISCA AUDIT Kft. 
Ajánlatát elfogadni.

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
8/2009. (I. 28.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a víziközmű társulat szervezésére vonatkozó 
ajánlatok közül az ALISCA AUDIT Számviteli, Könyvvizsgáló 
és Üzletviteli Tanácsadó Kft. (székhely: 7100 Szekszárd, Cinka 
u.  45.  képviseli:  Dr.  Kádár  Andrásné  ügyvezető)  ajánlatát 
fogadja el. 

Felkéri  a  cég  vezetőjét,  hogy  az  ajánlat  szerinti  szerződés 
tervezetet a Képviselő-testület következő ülésére terjessze elő.

Határidő: 2009. február 28.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Az ülés rövid szünet után 16.30 órakor folytatódik, a képviselők létszáma változatlan.

3.Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előterjesztései
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3.1Enyingi Tűzoltóőrs megvalósításának lehetőségei
3.1.1Siófok  Város  Hivatásos  Önkormányzati  Tűzoltóság  ajánlatának  elfogadása, 
állomáshely felajánlása

Bíró  Attila TFB  elnök  ismerteti  a  bizottság  siófoki  tűzoltóság  ajánlatának  elfogadására 
irányuló,  1/2009.  (I.  20.)  számú határozati  javaslatát,  mely jelen jegyzőkönyv mellékletét 
képezi.

Dr.  Óvári  László képviselő  kérdezi,  honnan  lesz  pénze  az  önkormányzatnak  az  ezzel 
kapcsolatos kiadásokra.

Tóth  Dezső polgármester  ismerteti  Balogh  Krisztán  hivatásos  tűzoltó  tájékoztatását, 
miszerint a siófoki tűzoltóság minden költséget vállal. Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén, 
kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 12 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
9/2009. (I. 28.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  Siófok  Város  Hivatásos  Önkormányzati 
Tűzoltóságának az  Enyingi  Tűzoltóőrs  létrehozására  irányuló 
ajánlatát  köszönettel  elfogadja  és  felajánlja  állomáshelyül  az 
önkormányzat  tulajdonát  képező  enyingi  1474/58.  hrsz-ú 
ingatlan, mely a valóságban 8130 Enying, Szabadság tér 16 sz. 
alatt található rendelőintézet 234 m² térmértékű – volt OMSZ 
állomás – épületrészét.

Felhatalmazza  a  polgármestert  az  egyeztetőtárgyalások 
lefolytatására.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: folyamatos

3.1.2Bad Urach felajánlásának elfogadása

Bíró Attila TFB elnök ismerteti  a  bizottság Bad Urach ajánlatának elfogadására irányuló, 
2/2009. (I. 20.) számú határozati javaslatát, mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Tóth Dezső polgármester  -  kérdés,  hozzászólás  nem lévén -  kéri,  hogy aki  a  határozati 
javaslat elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 12 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
10/2009. (I. 28.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  köszönettel  elfogadja  a  Bad  Urach  által 
felajánlott használt tűzoltó autót. 
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A  jármű  forgalomba  helyezésével  kapcsolatos  mindennemű 
költség az önkormányzatot terheli.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: folyamatos

3.2EuroCable Magyarország Kft. Kérelme

Bíró Attila TFB elnök ismerteti a bizottság EuroCable Kft. Kérelmével kapcsolatos, 3/2009. 
(I. 20.) számú határozati javaslatát, mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. Kéri, hogy a 
testület ne fogadja el a  bizottság határozati javaslatát.

Tóth Dezső polgármester  -  kérdés,  hozzászólás  nem lévén -  kéri,  hogy aki  a  határozati 
javaslat elutasításával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
11/2009. (I. 28.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az 
EuroCable Magyarország Kft.  (1119 Budapest,  Rátz  László  u. 
42.  szám alatti székhelyű, képviseli:  Brávácz Antal ügyvezető 
igazgató)  kábeltelevízió  és  távközlési  hálózat  kiépítésére 
irányuló kérelmét támogató, a helyi építési szabályzat 29. § (4), 
(5)  bekezdése  rendelkezéseinek  módosítását  kezdeményező 
határozati javaslatot nem fogadta el.

3.3Ajánlat kéményseprő- és tűzeléstechnikai szolgáltatás ellátására

Bíró Attila TFB elnök ismerteti a bizottság Kht. Ajánlatának elutasítására irányuló, 5/2009. 
(I. 20.) számú határozati javaslatát, mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Tóth Dezső polgármester  -  kérdés,  hozzászólás  nem lévén -  kéri,  hogy aki  a  határozati 
javaslat elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 12 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
12/2009. (I. 28.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  az  EKOK  Kht.  (2400  Dunaújváros,  Szórád 
Márton u. 40.) ajánlatával nem kíván élni.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: 2009. február 15.

3.4Pályázati lehetőség Norvég Alapból
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Bíró Attila TFB elnök ismerteti a bizottság pályázaton való részvétel elutasítására irányuló, 
7/2009. (I. 20.) számú határozati javaslatát, mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Gebula  Béla  Ákos képviselő  megdöbbentőnek  tartja,  hogy  a  pályázati  lehetőséget  a 
bizottság ülésén egy mondattal  elintézték tekintettel  arra,  hogy akadálymentesítésről  van 
szó,  mely  kötelező  feladat  az  önkormányzat  számára.  A  pályázat  segítségével  5-10%-os 
önrésszel  megvalósíthatná  az  önkormányzat  az  idősek  otthona  és  a  bölcsőde 
akadálymentesítését.  Véleménye  szerint  nem  kellene  kihagyni  a  lehetőséget,  át  kellene 
gondolni.

Tóth Dezső polgármester kérdezi, mi a pályázat benyújtásának határideje.

Nagy József Ödön alpolgármester elmondja, hogy a pályázat nem volt határidőhöz kötve. 
Ismerteti, hogy az idősek otthonában megoldott az akadálymentesítés, a bölcsődénél pedig 
véleménye szerint nem ez az elsődleges feladat, ezért döntött így a bizottság.

Dr. Óvári László képviselő elmondja, hogy 5-25 e€-t lehet nyerni a pályázattal kulturális, 
szociális  és  egyéb  célra,  melyeket  a  magyar  állam nem tud pályáztatni.  Nem érti,  miért 
szalasztaná el az önkormányzat a lehetőséget.

Gebula Béla Ákos képviselő szerint sem valóban biztos, hogy esedékes a bölcsődében, de ha 
kötelező a megvalósítás, nem mindegy, hogy 100%-ot vagy 5-10%-ot kell fizetni. Javasolja a 
bizottság elé utalni, és újra átgondolni.

Tóth Dezső polgármester felhívja rá a figyelmet, hogy 2009. december 31-ig kapott haladékot 
az önkormányzat  a bölcsőde működési engedélyéhez. Egyéb hozzászólás nem lévén kéri, 
hogy aki a pályázat bizottság elé utalásával, és a bizottsági javaslat következő testületi ülésre 
való előterjesztésével egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
13/2009. (I. 28.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy Norvég Alap „A fogyatékos emberek egyenlő 
esélyű hozzáférésének biztosítása a szociális  ágazatban” című 
program  keretében  nyíló  pályázati  lehetőséget  a 
Településfejlesztési  és  Környezetvédelmi  Bizottság  tárgyalja 
újra,  és  javaslatát  a  Képviselő-testület  következő  ülésén 
terjessze elő.

Felelős: Bíró Attila TFB elnök

Határidő: 2009. február 25. napja

3.5Haszonkölcsön szerződés kötése (575 hrsz, Reiber A., Fenyvesi F., Szűcs J.)

Bíró  Attila TFB  elnök  ismerteti  a  bizottság  haszonkölcsön  szerződés  kötésére  irányuló, 
8/2009. (I. 20.) számú határozati javaslatát, mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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Tóth Dezső polgármester  -  kérdés,  hozzászólás  nem lévén -  kéri,  hogy aki  a  határozati 
javaslat elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
14/2009. (I. 28.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  tulajdonát  képező  Enying  575  hrsz-ú, 
Malomárok  menti  ingatlan  vonatkozásában,  annak  rendben 
tartása,  gondozása  fejében,  határozatlan  időre  haszonkölcsön 
szerződést  köt  Reiber  Attila,  8130  Enying,  Kinizsi  u.  25/2., 
Fenyvesi Ferenc, 8130 Enying, Zrínyi u. 12., Szűcs János, 8130 
Enying, Zrínyi u. 21. szám alatti lakosokkal.

Megbízza a polgármesteri  hivatalt  a haszonkölcsön szerződés 
elkészítésével,  felhatalmazza  a  polgármestert  a  szerződés 
aláírására.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: 2009. február 15. napja

3.6Enying, Szabadság tér 14. szám alatti ingatlan konyhaépületének felújítása

Bíró Attila TFB elnök ismerteti a bizottság konyhaépület felújítási munkáinak elutasítására 
irányuló,  10/2009.  (I.  20.) számú határozati  javaslatát,  mely jelen jegyzőkönyv mellékletét 
képezi.

Tóth Dezső polgármester  -  kérdés,  hozzászólás  nem lévén -  kéri,  hogy aki  a  határozati 
javaslat elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 12 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
15/2009. (I. 28.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy az  önkormányzat  tulajdonában lévő enyingi 
1486/5 hrsz-ú,  a  valóságban Enying,  Szabadság tér  14.  szám 
alatti  ingatlan  volt  konyhaépületének  felújítási  munkáit  nem 
támogatja.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: 2009. február 15. 
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3.7Lakossági kérelem útjavítási és forgalmi rend felülvizsgálati kérelem

Bíró  Attila TFB  elnök  ismerteti  a  bizottság  útfelújítási  munkák  megkezdésére  irányuló, 
12/2009. (I. 20.) számú határozati javaslatát, mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Nagy József Ödön képviselő felhívja rá a figyelmet, hogy a költségvetés tervezetben csak 
3.000 eFt volt biztosítva erre a célra, és a bizottság javasolta 5.000 eFt-tal szerepeltetni,  ez 
azonban nem derül ki a határozati javaslatból. 

Tóth Dezső polgármester kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért – azzal, 
hogy a költségvetésben 5.000 eFt-tal szerepelteti az útfelújítási munkálatokat -, kézfeltartással 
szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
16/2009. (I. 28.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a 2008. évben elvégzett útfelmérés eredménye 
szerint  Enying  Város  Szolgáltató  Intézménye  2009.  évben 
kezdje el az útfelújítási munkákat. A 2009. évi költségvetésben 
az útfelújítási munkákat 5 millió Ft-tal szerepelteti. 

Felelős: Tóth Dezső polgármester;
Viplak Tibor EVSZI vezető

Határidő: folyamatos

3.8Ajándékozási felajánlás (1948/3 hrsz)

Bíró  Attila TFB  elnök  ismerteti  a  bizottság  ajándékozási  szerződés  kötésére  irányuló, 
14/2009. (I. 20.) számú határozati javaslatát, mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Tóth Dezső polgármester  -  kérdés,  hozzászólás  nem lévén -  kéri,  hogy aki  a  határozati 
javaslat elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 12 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
17/2009. (I. 28.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  szabályozási  tervben szereplő  lakóterület-
fejlesztési  elképzelés  megvalósítása  érdekében  –  az  Enying 
1948/3 hrsz-ú, kivett, saját használatú út művelési ágú ingatlan 
tekintetében  –  ajándékozási  szerződést  köt  az  ingatlan 
tulajdonosával, Scheff Józsefné 8130 Enying, Vas Gereben u. 57. 
szám alatti lakossal.
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A  szerződéskötést  követően  kezdeményezi  az  illetékes 
földhivatalnál  az  ingatlan  kivett  közterület  művelési  ággá 
történő átminősítését. Jelen határozatból fakadó költségeket az 
önkormányzat viseli.

Felhatalmazza  a  polgármestert  az  ajándékozási  szerződés 
aláírására, valamint az átminősítési eljárás lefolytatására.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: folyamatos

3.9Szabadság  tér  14.  szám  alatti  ingatlan  közös  használatú  helyiségeinek  takarítása, 
melegítő konyha bebútorozása

Bíró Attila TFB elnök ismerteti  a  bizottság takarítási,  berendezési  költségek elutasítására 
irányuló,  15/2009.  (I.  20.) számú határozati  javaslatát,  mely jelen jegyzőkönyv mellékletét 
képezi.

Tóth Dezső polgármester  -  kérdés,  hozzászólás  nem lévén -  kéri,  hogy aki  a  határozati 
javaslat elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 12 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
18/2009. (I. 28.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy az  önkormányzat  tulajdonában lévő enyingi 
1486/5 hrsz-ú,  a  valóságban Enying,  Szabadság tér  14.  szám 
alatti  ingatlan  közös  használatú  helyiségeinek  takarításával, 
illetve  az  épületben  található  melegítőkonyha  berendezésével 
járó költségeket nem vállalja.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: 2009. február 15.

3.10Haszonkölcsön szerződés kötése (1177/1; 1177/3; 1178/1-2; 1185 hrsz)

Bíró  Attila TFB  elnök  ismerteti  a  bizottság  haszonkölcsön  szerződés  kötésére  irányuló, 
17/2009. (I. 20.) számú határozati javaslatát, mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Tóth Dezső polgármester  -  kérdés,  hozzászólás  nem lévén -  kéri,  hogy aki  a  határozati 
javaslat elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 12 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
19/2009. (I. 28.) számú határozata:
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Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a tulajdonát  képező Enying 1177/1;  1177/3; 
1178/1;  1178/2;  1185  hrsz-ú  belterületi,  a  valóságban  Zalka 
Máté  utcában  található  ingatlanok  vonatkozásában,  azok 
rendben tartása, gondozása fejében, haszonkölcsön szerződést 
köt Fischerné Oláh Erika, 8130 Enying, Budai Nagy Antal u. 1/
a. szám alatti lakossal 2009. december 31. napjáig. 

Felkéri  a  Polgármesteri  Hivatalt  a  haszonkölcsön  szerződés 
elkészítésére és felhatalmazza a Polgármestert a haszonkölcsön 
szerződés aláírására.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: 2009. február 28.

3.11Enyingi Agrár Zrt. ajánlata

Bíró Attila TFB elnök ismerteti a bizottság korábbi döntés fenntartására irányuló, 18/2009. (I. 
20.) számú határozati javaslatát, mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Szörfi István jegyző módosításként javasolja, hogy a határozati javaslat szövege folytatódjon 
az alábbiakkal:  „azzal a kiegészítéssel,  hogy az Akócsmalom épületét tartalmazó cserét is 
egyenértékűnek  tartja.”  Így  hangzott  el  a  bizottság  ülésén  is,  csak  a  határozati  javaslat 
megfogalmazása nem tükrözte teljesen az elhangzottakat.

Tóth Dezső polgármester  -  kérdés,  hozzászólás  nem lévén -  kéri,  hogy aki  a  határozati 
javaslat elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
20/2009. (I. 28.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  az  Enyingi  Agrár  Zrt.  (8134  Mátyásdomb-
Ágostonpuszta  székhelyű,  képviseli:  Szávay  Gábor 
vezérigazgató)  ajánlatát  megköszönve,  fenntartja  a  390/2008. 
(XII.  03.)  számú  határozatába  foglalt  ajánlatát,  azzal  a 
kiegészítéssel, hogy az Akócsmalom épületét tartalmazó cserét 
is egyenértékűnek tartja.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: 2009. február 28.

3.12Beszámoló fával borított területek felméréséről
3.12.1Feljelentés falopások ügyében
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Bíró  Attila TFB  elnök ismerteti  a  bizottság  feljelentés  tételére  irányuló,  19/2009.  (I.  20.) 
számú határozati javaslatát, mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Tóth Dezső polgármester  -  kérdés,  hozzászólás  nem lévén -  kéri,  hogy aki  a  határozati 
javaslat elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
21/2009. (I. 28.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Településfejlesztési  és  Környezetvédelmi 
Bizottság  218/2008.  (XII.  02.)  számú  határozatában  foglalt 
felmérés  során  tapasztalt  falopások  esetében  feljelentést  tesz. 
Felhatalmazza a polgármestert a feljelentések megtételére.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: folyamatos

3.12.2Cigány Kisebbségi Önkormányzat kérelmének elutasítása

Bíró Attila TFB elnök ismerteti a bizottság kérelem elutasítására irányuló, 20/2009. (I. 20.) 
számú határozati javaslatát, mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Tóth Dezső polgármester  -  kérdés,  hozzászólás  nem lévén -  kéri,  hogy aki  a  határozati 
javaslat elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 12 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
22/2009. (I. 28.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy az Enyingi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
kérelmét  nem  támogatja,  tekintettel  az  erdő  és  az  erdő 
védelméről  szóló  1996  évi  LIV.  törvényből  fakadó 
nyilvántartásba  vételi  és  engedélyeztetési  eljárás  költségeire, 
valamint arra, hogy a Településfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság  218/2008.  (XII.  02.)  számú  határozatában  foglalt 
felmérés  eredményeként  megállapítást  nyert,  hogy  olyan 
önkormányzati  tulajdonú  erdős-fás  terület,  melyen  engedély 
nélkül  végezhető  kidőlt,  száraz  fák,  ágak  összegyűjtése 
lehetséges lenne jelenleg nincs.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: 2009.február 15.

3.13Telekhatár-korrekció túlépítés miatt (2528/2 hrsz, Szóládi L.)
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Bíró  Attila TFB  elnök  ismerteti  a  bizottság  telekhatár-korrekcióhoz  való  hozzájárulásra 
irányuló,  23/2009.  (I.  20.) számú határozati  javaslatát,  mely jelen jegyzőkönyv mellékletét 
képezi.

Tóth Dezső polgármester  -  kérdés,  hozzászólás  nem lévén -  kéri,  hogy aki  a  határozati 
javaslat elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 12 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
23/2009. (I. 28.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy az enyingi 2528/2 hrsz-ú, a valóságban 8130 
Enying,  Budai  N.A.  u  14/b.  szám  alatt  található  ingatlanon 
történt túlépítés miatt szükségessé vált telekhatár-korrekcióhoz 
hozzájárul.

Egyben felkéri  Enying Város  Polgármesterét,  hogy folytasson 
tárgyalásokat a MÁV Rt-vel (1062 Budapest VI. ker. Andrássy 
utca  73-75.  székhelyű)  a  2447/2,  illetve  a  2447/3  hrsz-ú  út 
művelési  ágú  ingatlan  tulajdonviszonyának  rendezése 
érdekében.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: folyamatos

3.14Batthyány kastélyban kialakult dugulással kapcsolatos munkálatokról

Bíró Attila TFB elnök ismerteti a bizottság szavatossági igénytől való eltekintésre irányuló, 
24/2009. (I. 20.) számú határozati javaslatát, mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Tóth Dezső polgármester  -  kérdés,  hozzászólás  nem lévén -  kéri,  hogy aki  a  határozati 
javaslat elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
24/2009. (I. 28.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy a  Míves  Építőipari  Kft-vel  szemben  (8360 
Keszthely Lovassy u.  11/A. székhelyű) az enyingi  Batthyány 
kastélyban  kialakult  szennyvízelvezetési  probléma  kapcsán, 
nem támaszt szavatossági igényt.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: 2009. február 15.

3.15Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem (1690/24 hrsz)
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Bíró Attila TFB elnök ismerteti a bizottság hozzájárulás megadására irányuló, 25/2009. (I. 
20.) számú határozati  javaslatát,  mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi,  azzal,  hogy a 
határozati javaslat további három helyrajzi számmal egészül ki.

Tóth Dezső polgármester  -  kérdés,  hozzászólás  nem lévén -  kéri,  hogy aki  a  határozati 
javaslat elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 12 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
25/2009. (I. 28.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  GEOHIDROTERV  Kft.  (1116  Budapest, 
Temesvári u. 20.) terve alapján a Balaton és Sió Térségfejlesztő 
Kht.(8600 Siófok, Hock János köz 2.) részére az enyingi 0115/2 
hrsz  alatti  ingatlan  vízbekötés  létesítéséhez,  az  1690/24  és 
1690/25,  0116,  0118/3  és  a  0118/8  hrsz-ú  ingatlanok 
igénybevételéhez,  valamint  az  enyingi  1690/24  hrsz-ú 
ingatlanon  történő  mérőakna  elhelyezéséhez  hozzájárulását 
megadja.

Felkéri a polgármesteri hivatalt a hozzájárulás elkészítésére.
Felhatalmazza a polgármestert a hozzájárulás aláírására.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: 2009. február 28.

3.162009. évi földbérleti díj megállapítása (EUROMUSIC Kft.)

Bíró Attila TFB elnök ismerteti a bizottság földbérleti díj megállapítására irányuló, 27/2009. 
(I. 20.) számú határozati javaslatát, mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Tóth Dezső polgármester  -  kérdés,  hozzászólás  nem lévén -  kéri,  hogy aki  a  határozati 
javaslat elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 12 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
26/2009. (I. 28.) számú határozata:
Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  az  Euromusic  Fémtömegcikk-készítő  és 
Kereskedelmi  Kft  8130  Enying  Ságvári  E.  u.  6/1  székhelyű 
társaság (képviseli:  Eklics Marianna ügyvezető) részére bérbe 
adott,  önkormányzati  tulajdonú  Enying  belterületi 
1507/87/88/89/90  hrsz-ú  földterületekre  vonatkozó  bérleti 
díjat 2009. évre 141.855,- Ft/év összegben állapítja meg.
Felhatalmazza  a  polgármestert  a  bérleti  szerződés  módosítás 
aláírására.
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Felelős: Tóth Dezső polgármester

Határidő: 2009. február 28.

Nyikos István képviselő kérdezi, hogy lehetnének-e vegyes ügyek.

Tóth Dezső polgármester emlékezteti  a képviselőt,  hogy a napirendet már elfogadták,  és 
nem került felvételre a napirendi pontok közé. Elmondja, hogy amint sikerül egyeztetnie Dr. 
Volsik Tibor ügyvéddel, értesíti a képviselőket a rendkívüli ülés idejéről. Több hozzászólás 
nem lévén 16.50 órakor az ülést bezárja.

Enying, 2009. február 2.

  Tóth Dezső Szörfi István
polgármester      jegyző

Bíró Attila Károly Gál Balázs
       hitelesítő  hitelesítő
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