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Dr. Pintér György polgármester köszönti a megjelenteket, a televízió nézıit és az ülést 15.03 
órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselık határozatképes számban megjelentek, 
létszámuk 8 fı, Gebula Béla Ákos képviselı jelezte távolmaradását. A jegyzıkönyv 
hitelesítésére javasolja Viplak Tibor és Dr. Lelkes Ákos képviselıket. Kéri, hogy aki a 
hitelesítık személyével egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal a jegyzıkönyv hitelesítıjeként Viplak Tibor és Dr. 
Lelkes Ákos képviselıket elfogadta. 
 
Dr. Pintér György polgármester a jegyzıkönyv vezetésére felkéri Vassné Zsemberi Katalint, 
majd ismerteti a napirendet. Kéri, hogy még egy pontot vegyenek fel a napirendre a 
polgármesteri elıterjesztések közé, a Local Agenda 21 Program elfogadását. Kéri, hogy aki a 
javaslatával egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
 

A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal a Local Agenda 21 Program elfogadását 1.3 
pontként felvette a napirendre. 
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Mihályfi Gábor aljegyzı jelzi, hogy az átmeneti gazdálkodásról szóló elıterjesztést is fel kell 
venni a napirendre. 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy az elıterjesztést nem külön pontban 
tárgyalják, hanem az elsı napirendi pont keretein belül a költségvetéssel együtt. Egyéb 
napirendet módosító javaslat nem lévén kéri, hogy aki a fentiek szerint módosított napirend 
elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az ülés módosított napirendjét elfogadta. 
 
N a p i r e n d: 
 
Nyílt ülés  
 

1. Polgármester, Alpolgármester elıterjesztései 
1.1 Enying Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetése 
1.2 Szennyvízberuházás nem támogatott tartalom szerepeltetése a 2012. évi 

költségvetésben 
1.3 Local Agenda 21 Program elfogadása 

 
2. Jegyzı, Aljegyzı elıterjesztései 

2.1 Szakfeladatrend-változás 
2.1.1 Intézményi alapító okiratok módosítása 
2.1.2 EVÖ Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 11/2007. (III. 30.) 

önk. rendelet módosítása 
2.1.3 Polgármesteri Hivatal ügyrendjének módosítása 
2.2 Egyes önkormányzati rendeletek SZMSZ-szel összefüggı módosítása 
2.3 Az Enying Alsótekerespuszta településrész vízdíj kompenzálásáról szóló 

önkormányzati rendelet megalkotása 
2.4 A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjérıl, a településtisztaság egyes 

kérdéseirıl és a közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 6/2007. (III. 
01.) önkormányzati rendelet módosítása 

2.5 Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól 
szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

2.6 A polgármesterre vonatkozó cafetéria-szabályzat elfogadása 
 

3. Humán Bizottság elıterjesztése 
3.1 A Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár élethosszig tartó 

tanulással kapcsolatos közmővelıdési feladatellátásának helyzetét 
feltáró célvizsgálati jelentés véleményezése 

 
4. Gazdasági Bizottság elıterjesztései 

4.1 Balatonvilágos község rendezési terve módosításainak véleményezése 
4.2 A Tartálytisztító és Karbantartó Bt. ajánlatának megvitatása 
 

 
1. Polgármester, Alpolgármester elıterjesztései 
1.1 Enying Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetése 
 
Dr. Pintér György polgármester kéri, hogy elıször az átmeneti gazdálkodásról szóló 
határozatot fogadja el a testület. Elmondja, hogy a gazdálkodás február végéig a költségvetés 
arányos teljesítésével történt meg, a kifizetetlen számlákat rendezték. Ismerteti a határozati 
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javaslatot. Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
51/2012. (II. 29.) számú határozata: 
 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a 2012. évi átmeneti gazdálkodás idıszakáról 
szóló beszámolót jelen határozat melléklete szerint fogadja el. 

 
 
Dr. Pintér György polgármester a költségvetés kapcsán elmondja, véleménye szerint ez az 
év sem lesz könnyebb, mint a tavalyi. A tavalyi évben megtörtént az intézmények 
átszervezése, azt még nem tudják, hogy az oktatási intézmények átadására mikor kerül sor. 
A költségvetésben az önkormányzat bevétele és kiadási oldala is 3.806.359 eFt. Ami eléggé 
megnyomja a költségvetést az a szennyvízberuházás. Elıreláthatólag május-június 
környékén kezdıdik meg a kivitelezés, pontos idıpontot nem lehet mondani, mivel a 
közbeszerzési eljárás sikerességétıl is függ. Maga a beruházás 2 milliárd Ft-tal növeli a 
költségvetést. 70 millió Ft hiánnyal számoltak az idei évben, ami a tavalyi évben 150 millió Ft 
volt, de a létszámleépítésekkel sikerült ennyit lefaragni. Megjegyzi, szerencsésebb lett volna, 
ha ezek az intézkedések 3-4 évvel ezelıtt történtek volna meg. Elmondja továbbá, hogy a 
probléma továbbra is a felvett hitelekkel van, és a stabilitási törvény miatt sok város került 
nehéz helyzetbe. A törvény sok önkormányzat számára problémát okoz, véleménye szerint a 
törvény nem lett az életre lemodellezve. Az önkormányzatnak jelenleg 200 millió Ft-os hitele 
van, amelyet a stabilitási törvény miatt éven belül kellene rendezniük. Egy hitel-
átstrukturálást kellene kérniük, de a Kormányhivatal engedélye nélkül ezt nem tehetik meg. 
Megjegyzi, tavaly egész évben azzal kellett foglalkozniuk, hogy legyen étkezés, világítás, 
főtés az intézményekben, ezt nehezen is, de sikerült biztosítaniuk. A kötelezı feladataik 
tekintetében nem kapják meg az államtól a megfelelı normatívákat, így természetes, hogy 
csak hitelekkel tudják megoldani a mőködtetést. Nem tudja, hogyan gondolják azt, ha 100 
millió Ft egy iskola mőködtetése, és csak 50 millió Ft-juk van hozzá, akkor sikeresen 
mőködhet az intézmény. Elmondja, minden intézmény tekintetében több órát vett igénybe, 
hogy lehúzzák azokat a költségeket, amelyeket csak lehet, miközben figyeltek arra, hogy a 
biztos mőködés továbbra is biztosítva legyen. Ezúton is köszöni az intézményvezetıknek a 
közremőködését. Elmondja továbbá, ahogy a tavalyi évben, ebben az évben is szeretnének 
ÖNHIKI támogatást és más forrásokat is igénybe venni, ezeket a lehetıségeket ki kell 
használniuk. Elmondja, hogy a városnak egy jelentıs beruházása van folyamatban, a 
szennyvízberuházás, és e mellett még két kisebb fejlesztés van betervezve, amelyekrıl még 
nem tudják, hogy nyertes pályázatok lesznek-e. Megkéri a könyvvizsgálókat, hogy pár 
szóval egészítsék ki az elmondottakat. 
 
Karpfné Kolozsvári Borbála Ibolya könyvvizsgáló elmondja, hogy a likvid hitelkeretet 
mindenképp meg kell emelnie az önkormányzatnak, az elızı évi 129 millió Ft-os hitel, és az 
idei évi hitel miatt. Szükség van a hitel átstrukturálásra is, de ahhoz fel kell venni a 
kapcsolatot a bankokkal. Viszont ezeket a lépéseket csak akkor tudja megtenni az 
önkormányzat, ha már elfogadott költségvetés van, így javasolja a testületnek, hogy 
mindenképp fogadják el a költségvetést a jelenlegi formában. Véleménye szerint a 
jelenleginél szorosabb költségvetést nem lehetett volna megtervezni, és amennyiben nincs 
elfogadott költségvetése az önkormányzatnak, akkor a támogatásokat sem folyósítják.  



4/21 

 
Viplak Tibor képviselı elmondja, sokat beszéltek arról, hogy milyen megoldásokat 
találhatnak a költségvetés rendezésére. Szerette volna, ha a könyvvizsgálók már a bizottság 
ülésére eljöttek volna, és kérdezhettek volna tılük. Jelenleg a költségvetésben 208 millió Ft 
hitelrıl van szó, és mellette van egy 45 millió Ft-os ingatlanértékesítésbıl származó 
bevételtervezés is, vagyis összességében 250 millió Ft hiánnyal számolhatnak. Véleménye 
szerint az is jól látszik, hogy a költségvetést csak kormányzati segítséggel lehet fenntartani, 
hiszen a hitel átstrukturáláshoz kormányzati engedély szükséges. Elmondja továbbá, hogy a 
bizottság többi tagja támogatta a költségvetés elfogadását, de benne több kétség is felmerült 
a tarthatósággal kapcsolatban. Tartalmazza a tervezet a 3 fıs létszámemelést is, amelyet a 
Polgármesteri Hivatal kért. Ismerteti a bizottság által elfogadott határozatot.  
 
Dr. Pintér György polgármester a létszámbıvítéssel kapcsolatban elmondja, hogy az év 
végén jelent meg egy jogszabály, amely teljesen átalakította az intézményi pénzügyi 
rendszert, és amely miatt jelentısen megnıtt a pénzügyi csoport munkája. A jogszabályt 
december 30-án fogadta el a parlament, és nem adtak idıt a felkészülésre, pedig véleménye 
szerint idıt kellett volna hagyni rá. A többletfeladatok elvégzéséhez mindenképp szükség 
van plusz emberre. 
 
Viplak Tibor képviselı elmondja, mindenki számára tudvalevı, hogy járási rendszer kerül 
kialakításra, mely Enyinget is érinteni fogja. Félı, ha most felvesznek 3 fıt, akkor jövıre 
lehet, hogy elküldhetik ıket. A polgármester úr említette, hogy 2013-ban az iskola 50%-os 
finanszírozás mellett nem biztos, hogy mőködni fog, de ez már nagy valószínőséggel nem az 
önkormányzat problémája lesz, hanem a kormányé, hiszen 2013-tól államosítják az iskolákat.  
 
Buza Lajos képviselı módosító javaslata, hogy a 2012. évi tiszteletdíjáról le kíván mondani, 
és ezt az összeget az Erkel Ferenc utca javítására kell fordítani.  
 
Dr. Pintér György polgármester megköszöni a felajánlást, véleménye szerint errıl a 
testületnek külön nem kell döntenie. Megkérdezi Buza Lajos képviselıt, hogy a 
szennyvízcsatorna megvalósulása elıtti, vagy utáni útfelújításra gondolt-e? 
 
Buza Lajos képviselı megjegyzi, hogy az Erkel Ferenc utca már csatornázott.                 
 
Viplak Tibor képviselı jelzi, hogy az Erkel Ferenc utcában is lesz a gerincvezeték miatt 
felújítás.  
 
Illés József fıkönyvi könyvelı megkérdezi Buza Lajos képviselıt, hogy milyen módon 
valósuljon meg az útfelújítás? A képviselı úr átadja az önkormányzatnak az összeget, és az 
önkormányzat végezze el a felújítást, vagy saját módon kivitelezik? Elmondja, amennyiben a 
képviselı úr az önkormányzat költségvetésén belül gondolta átcsoportosítani az összeget, 
akkor ez a nettó tiszteletdíj átvett pénzeszközként jelenik meg az önkormányzat 
költségvetésében. Viszont arról, hogy az önkormányzat elfogadja-e ezt az összeget és el tud-e 
végezni belıle egy útfelújítást, arról véleménye szerint a következı ülésen tud dönteni a 
testület.   
 
Buza Lajos képviselı elmondja, hogy a tiszteletdíjnak vannak terhei, így ha valaki nem veszi 
fel a díjat, akkor nem kell utána járulékokat fizetni. Mivel az út nem a lakosok tulajdona, így 
véleménye szerint legegyszerőbb, ha az útfelújítást az önkormányzat végzi el. Csak át kell 
csoportosítani a költségvetésben az összegeket. 
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Dr. Lelkes Ákos képviselı nemes felajánlásnak tartja Buza Lajos képviselı úr felajánlását. 
Azt azonban el kell mondania, hogy tiszteletdíj kifizetés több, mint fél  éve nem történt az 
önkormányzatnál. Ettıl függetlenül igen nemes felajánlásnak tartja.  
 
Buza Lajos képviselı jelzi, hogy szeretne majd a tiszteletdíjról négyszemközt beszélni a 
polgármester úrral.  
 
Szörfi István jegyzı megkérdezi Buza Lajos képviselıtıl, hogy fenn tartja-e a módosító 
javaslatát? Megjegyzi, hogy a módosítással a költségvetés fıösszegében változás nem lesz. 
 
Buza Lajos képviselı szerint a fıösszeg is változni fog. 
 
Viplak Tibor képviselı elmondja, hogy a fısorok között lesz változás az összegekben, de a 
fıösszeget ez nem érinti. 
 
Buza Lajos képviselı szerint az összeg a személyi kiadásból átkerül dologi kiadásba. 
Véleménye szerint ezt a változást el kell fogadnia a testületnek.  
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy a költségvetési rendeletet nem lehet szóbeli 
elıterjesztésre módosítani, hanem írásban kell a módosításokat benyújtani. Másrészrıl 
valóban a költségvetésben a sorok változni fognak, amirıl a képviselı-testületnek kell 
határozatot hoznia. Azt javasolja, hogy a következı rendeletmódosítás során vezessék át a 
módosító javaslatot a rendeletben, azzal, hogy a testület most határozatban dönt róla, hogy 
elfogadja és tudomásul veszi a felajánlást.  
   
Buza Lajos képviselı jelzi, hogy elfogadja az észrevételt. 
 
Dr. Pintér György polgármester kéri, aki egyetért azzal, hogy Buza Lajos képviselı úr által 
felajánlott tiszteletdíj összegét az Erkel Ferenc utca útfelújítására fordítsák, és kérik ennek a 
költségvetési rendeletben történı átvezetését, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
52/2012. (II. 29.) számú határozata: 
 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Buza Lajos képviselı tiszteletdíjáról történı 
lemondását tudomásul veszi azzal, hogy az elıirányzat az Erkel 
Ferenc utca útfelújítására kerül átcsoportosításra. 

 
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az elıirányzat-
módosítást az önkormányzati elıirányzat-nyilvántartásban 
szerepeltesse, és a költségvetési rendelet módosításakor az 
elıirányzat-módosítást vezesse át. 
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Dr. Pintér György polgármester 
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Dr. Pintér György polgármester megkérdezi, hogy a költségvetési rendelettel kapcsolatban 
van-e valakinek még kérdése, észrevétele? Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy aki a 
rendelet elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 

A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül, 
Enying Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésérıl, jelen 
jegyzıkönyv mellékletét képezı 4/2012. (III. 01.) önkormányzati rendeletet alkotja. 

 
 
1.2 Szennyvízberuházás nem támogatott tartalom szerepeltetése a 2012. évi 

költségvetésben 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy a szennyvízpályázat keretein belül tervezıi 
szerzıdést kötött az önkormányzat 58 millió Ft összegben. Ez a díj nem elszámolható 
költségként került be a pályázatba, de egyeztetések eredményeként végül is 55 millió Ft 
mégis elszámolható lesz, és csak a tisztító telep tervezési díját, 3 millió Ft-ot kell az 
önkormányzatnak megfizetnie. Egy kis hibája a dolognak, hogy egy uniós ellenırzés során 
nem tudhatják elıre, hogy ezt a megbontást hogyan fogják elfogadni. A 3 millió Ft nem 
elszámolható költség igazolásához a testületnek határozatot kell hoznia, hogy az összeget a 
költségvetésben szerepelteti, illetve banki nyilatkozatot kell bemutatnia, hogy a pénz 
rendelkezésre áll. Megkérdezi, hogy van-e valakinek észrevétele, kérdése? Kérdés, észrevétel 
nem lévén ismerteti a határozati javaslatot. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
53/2012. (II. 29.) számú határozata: 
 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a KEOP 1.2.0/B/10-2010-0006 kódszámú, 
Enying város szennyvízelvezetés és tisztítás címő projekt 
keretében FIDIC piros könyv alapján a szennyvízcsatorna 
hálózat kiviteli terveinek, valamint a FIDIC sárga könyv alapján 
a szennyvíztisztító telep tenderterveinek elkészítése tárgyában  
a VENTURI Mérnöki Kft. és Enying Város Önkormányzata 
között 2011. május 31. napján létrejött nettó 58 millió Ft értékő 
Tervezési-Vállalkozási Szerzıdés szennyvíztisztító telep tender 
tervének 3 000 000,- Ft- + Áfa értékő részét, amennyiben az a 
projekt keretében nem elszámolható és teljes egészében Enying 
Város Önkormányzatát, mint Kedvezményezettet terheli  2012. 
évi költségvetésében szerelteti.  
 
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az elıirányzat-
módosítást az önkormányzati elıirányzat-nyilvántartásban 
vezesse át, továbbá a költségvetési rendelet módosításakor az 
elıirányzat-módosítást a költségvetési rendeletben 
szerepeltesse.  
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Dr. Pintér György polgármester 
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Mihályfi Gábor aljegyzı jelzi, hogy a költségvetési rendelet mellett található, az adósságot 
keletkeztetı fizetési kötelezettségeknek megállapítására vonatkozó határozati javaslatot is el 
kell fogadnia a testületnek. 
 
Dr. Pintér György polgármester ismerteti a határozati javaslatot. Kérdés, észrevétel nem 
lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
54/2012. (II. 29.) számú határozata: 

 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy saját bevételi összegét, valamint az adósságot 
keletkeztetı ügyletbıl származó fizetési kötelezettségeinek 
három évre várható összegét az elıterjesztés mellékletét képezı 
tartalommal állapítja meg. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Dr. Pintér György polgármester 

 
 
1.3 Local Agenda 21 Program elfogadása 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy a szennyvíz pályázat keretein belül a 
vállalások között szerepel a Local Agenda 21 Program elkészítése, mely most elkészült, és ezt 
a programot folyamatosan át kell majd vizsgálni és módosítani.  
 
Viplak Tibor képviselı elmondja, hogy a határozati javaslatban szerepel a neve, amelyet 
igen nagy megtiszteltetésnek tart, de ez nem az elsı alkalom, amikor a neve anélkül szerepel 
egy határozatban, hogy elıtte egyeztettek volna vele. Az elıterjesztés 24 órával az ülés elıtt 
került feltöltésre a honlapra, kéri, hogy legközelebb egyeztessenek vele, mielıtt valamilyen 
ügyben szerepeltetik a nevét. Megjegyzi, ettıl függetlenül nagy megtiszteltetésnek tartja, 
hogy a feladatra kijelölték. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, a pályázati dokumentációt korábban a testület már 
jóváhagyta, és abban döntöttek arról, hogy a bizottsági elnökök is szerepelnek a program 
stratégiai csoportjában. Ezért írták bele az ı nevét is az útmutató alapján, mint a Gazdasági 
Bizottság elnökét. 
 
Viplak Tibor képviselı kéri, hogy legközelebb elıtte értesítsék. 
 
Dr. Pintér György polgármester ismerteti a határozati javaslatot. Kéri, hogy aki a határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
55/2012. (II. 29.) számú határozata: 
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Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy „Enying Város Local Agenda 21” címő 
programot a határozat melléklete szerinti tartalommal és 
formában elfogadja. 
 
Amennyiben a további ellenırzést követıen a program további 
módosítása, kiegészítése szükséges, úgy azt – ismételt 
Képviselı-testületi tárgyalás nélkül – be kell építeni a 
programba. 
 
Ezzel egyidıben a program figyelemmel kísérése érdekében 
koordinációs személynek a polgármestert, a program stratégia 
csoport tagjainak az alábbi személyeket jelöli ki: 
 

•  Szörfi István jegyzı, 
•  Méreg János alpolgármester, 
•  Mihályfi Gábor aljegyzı, 
•  Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı, 
•  Enying Városgondnokság vezetıje Eichinger József, 
•  Gazdasági Bizottság elnöke Viplak Tibor, 
•  Humán Bizottság elnöke dr. Lelkes Ákos, 
•  Enying Városvédı, Szépítı és Hagyományırzı Egyesület 

elnöke Barabits Elemér, 
•  valamint Enying Város oktatási intézményeinek vezetıi. 

 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Dr. Pintér György polgármester 

 
 
2. Jegyzı, Aljegyzı elıterjesztései 
2.1 Szakfeladatrend-változás 
2.1.1 Intézményi alapító okiratok módosítása 
 
Dr. Pintér György polgármester átadja a szót Mihályfi Gábor aljegyzınek. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı ismerteti az elıterjesztést. Elmondja, hogy a módosító rendelet 
december 31-én került kihirdetésre, és január 1-vel már hatályba is lépett, és teljesen 
módosította a szakfeladatokat. Az elıterjesztett határozati javaslatok az éppen hatályos 
jogszabályi rendelkezés szerinti szakfeladatokat tartalmazzák, de elıre jelzi, hogy 
valószínőleg havonta kell majd módosítani az alapító okiratokat. Elmondja továbbá, hogy a 
határozatok elfogadásához minısített többségő szavazás szükséges.   
 
Dr. Pintér György polgármester – kérdés, észrevétel nem lévén – ismerteti a Városi Bölcsıde 
alapító okiratának módosítására vonatkozó határozati javaslatot. Kéri, hogy aki a határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
56/2012. (II. 29.) számú határozata: 
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Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Városi Bölcsıde 16/2003. (I. 29.) számú 
határozattal elfogadott alapító okiratát 2012. március 15-i 
hatállyal az alábbiak szerint módosítja:  
 
− Az alapító okirat 2/a. pontja – a költségvetési szerv 

telephelye – törlésre kerül. 
− Az alapító okirat 8. pontjában szereplı a „jogkör” 

szövegrész helyébe a „besorolása” szöveg lép. 
− Az alapító okirat 1. mellékletében szereplı, az intézmény 

feladatellátását szolgáló vagyon felsorolásából a törlésre 
kerül az alábbi ingatlan: 

 

„2259 Enying, Rákóczi F. u. 33. 3983 m2 Közös tulajdon, az önkormányzat ½-ed 
tulajdoni részaránnyal rendelkezik 
(tulajdonosi hozzájárulás megadva)” 

 
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 ismerteti a Szirombontogató Óvoda alapító okiratának 
módosítására vonatkozó határozati javaslatot. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
57/2012. (II. 29.) számú határozata: 

 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Szirombontogató Óvoda 128/2003. (VI. 25.) 
számú képviselı-testületi határozattal elfogadott alapító 
okiratát 2012. március 15-i hatállyal az alábbiak szerint 
módosítja:  
 
− Az alapító okirat 6.3 pontja helyé az alábbi rendelkezés lép:  
 
„6.3 Alaptevékenységi szakfeladat szerinti besorolás: 

851011 Óvodai ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai 

nevelése, ellátása 
562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
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680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, 
üzemeltetése 

851000 Óvodai nevelés intézményeinek, 
programjainak komplex támogatása” 

 
− Az alapító okirat 11. pontjában szereplı a „jogkör” 

szövegrész helyébe a „besorolása” szöveg lép. 
 
A Képviselı-testület felkéri a polgármestert az alapító okiratok 
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 ismerteti a Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és 
Általános Iskola alapító okiratának módosítására vonatkozó határozati javaslatot. Kéri, hogy 
aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
58/2012. (II. 29.) számú határozata: 

 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és 
Általános Iskola 58/2008. (VI. 25.) számú határozattal 
elfogadott alapító okiratát 2012. március 15-i hatállyal az 
alábbiak szerint módosítja:  
 
− Az alapító okirat 6.3 pontja helyébe a következı 6.3 pont 

lép: 
 
[6. Tevékenysége:] 
„6.3 Alaptevékenységi szakfeladat szerinti besorolás: 

 
Általános iskola    
 852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő   

nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
852012 Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók 

nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4. 
évfolyam) 

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerő 
nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 

852022 Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók 
nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8. 
évfolyam) 
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855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
(szorgalmi idıben) 

855912 Sajátos nevelési igényő tanulók napközi otthoni 
nevelése  

855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
(szorgalmi idıben) 

855915 Sajátos nevelési igényő tanulók általános iskolai 
tanulószobai nevelése 

      
Gimnázium  
 853111 Nappali rendszerő gimnáziumi oktatás (9-

12/13. évfolyam) 
853114 Gimnáziumi felnıttoktatás (9-12/13. évfolyam) 
853112 Sajátos nevelési igényő tanulók nappali 

rendszerő gimnáziumi oktatása (9–12/13. 
évfolyam) 

855917 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés 
(2010/2011. tanévtıl) 

855918 Sajátos nevelési igényő középiskolai, szakiskolai 
tanulók tanulószobai nevelése 

 
 Általános iskola és gimnázium  

     562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
                       562917 Munkahelyi étkeztetés 

 680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
                     931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
 

− Az alapító okirat 11. pontjában szereplı a „jogkör” 
szövegrész helyébe a „besorolása” szöveg lép. 

 
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 ismerteti a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 
alapító okiratának módosítására vonatkozó határozati javaslatot. Kéri, hogy aki a határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
59/2012. (II. 29.) számú határozata: 

 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 
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137/1999. (VI. 30.) számú képviselı-testületi határozattal 
elfogadott alapító okiratát 2012. március 15-i hatállyal az 
alábbiak szerint módosítja:  
 
− Az alapító okirat 3. pontja törlésre kerül. 
 
− Az alapító okirat a következı 6.3 pontja helyébe az alábbi 

rendelkezés lép: 
„6.3 Alaptevékenységi szakfeladat szerinti besorolás: 

 
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, 

védelme 
910123 Könyvtári szolgáltatások 
910501 Közmővelıdési tevékenységek és támogatásuk 
910502 Közmővelıdési intézmények, közösségi 

színterek mőködtetése 
823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
821000 Adminisztratív kiegészítı szolgáltatás 
855937 M.n.s. egyéb felnıttoktatás 
932918 Mindenféle m.n.s. szabadidıs szolgáltatások 
932919 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység 
770000 Kölcsönzés, operatív lízing” 

 
− Az alapító okirat 9. pontjában szereplı a „jogkör” 

szövegrész helyébe a „besorolása” szöveg lép. 
 
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 ismerteti az Egyesített Szociális Intézmény alapító 
okiratának módosítására vonatkozó határozati javaslatot. Kéri, hogy aki a határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
60/2012. (II. 29.) számú határozata: 

 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az Egyesített Szociális Intézmény 391/2005. 
(XII. 19.) számú határozattal elfogadott alapító okiratát 2012. 
március 15-i hatállyal az alábbiak szerint módosítja:  
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− Az alapító okirat 9. pontja helyébe az alábbi rendelkezés 

lép: 
„9. Fenntartó neve és székhelye:  

Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti 
Intézményi Társulás Társulási Megállapodásban 
foglaltaknak megfelelıen – figyelembe véve a 
feladatellátást – Enying Város Önkormányzata, 
Enying Mikrokörzeti Szociális és Gyermekjóléti 
Intézményi Társulás, 8130 Enying, Kossuth Lajos 
utca 26. Az intézmény közös fenntartásával 
kapcsolatos feladat- és hatáskörök gyakorlását: 
az Enying Mikrokörzeti Szociális és 
Gyermekjóléti Intézményi Társulás Társulási 
Megállapodásban foglaltaknak megfelelıen 
Enying Város Önkormányzata Képviselı-
testülete látja el.” 

 
− Az alapító okirat 11. pontjában szereplı a „jogkör” 

szövegrész helyébe a „besorolása” szöveg lép. 
 
A Képviselı-testület felkéri a polgármestert az alapító okiratok 
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 ismerteti a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának 
módosítására vonatkozó határozati javaslatot. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
61/2012. (II. 29.) számú határozata: 

 
Határozat a jegyzıkönyv melléklete szerint. 
 
 

2.1.2 EVÖ Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 11/2007. (III. 30.) önk. rendelet 
módosítása 

 
Dr. Pintér György polgármester ismerteti a Szervezeti és Mőködési Szabályzat függelékének 
módosítására vonatkozó határozati javaslatot. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
62/2012. (II. 29.) számú határozata: 

 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az Enying Város Önkormányzatának 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 11/2007. (III. 30.) 
önkormányzati rendelet 5. függelékének (a továbbiakban: 
függelék) 3.2 pontja az alábbi szakfeladattal egészül ki: 
 
„522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
  841154 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 
kapcsolatos feladatok” 
 

− a függelékben szereplı  
- a „841401” szövegrész helyébe a „841402” szöveg, 
- a „841402” szövegrész helyébe a „841403” szöveg, 
- a „Rendszeres szociális segély” szövegrész helyébe az 
„Aktív korúak ellátása” szöveg, 
- a „Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb idıtartamú 
közfoglalkoztatása” helyébe a „Foglalkoztatást 
helyettesítı támogatás” szöveg, 
- a „882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési 
támogatása” szövegrész helyébe a „889967 
Mozgáskorlátozottak gépjármő-szerzési és átalakítási 
támogatása” szöveg 

lép. 
 
Határidı:  azonnal 
Felelıs:  dr. Pintér György polgármester 
 
 

2.1.3 Polgármesteri Hivatal ügyrendjének módosítása 
 
Dr. Pintér György polgármester ismerteti a Polgármesteri Hivatal ügyrendjének 
módosítására vonatkozó határozati javaslatot. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
63/2012. (II. 29.) számú határozata: 

 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Polgármesteri Hivatal 165/2007. (IV.25.) 
számú határozattal elfogadott ügyrendjét az alábbiak szerint 
módosítja:  
 
− Az ügyrend 3. pontja helyébe a következı 3. pont lép: 
  
 „3. Az intézmény telephelyei:  
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8130 Enying, Kossuth Lajos utca 22.  
                                       8130 Enying, Szabadság tér 16/a.” 
 
 
− Az ügyrend 7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„7. Az intézmény laptevékenységi szakfeladat szerinti 
besorolás: 

„841112  Önkormányzati jogalkotás 
841114  Országgyőlési képviselıválasztásokhoz kapcsolódó 

tevékenységek 
841115  Önkormányzati képviselıválasztásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 
841116 Országos, és helyi nemzetiségi önkormányzati 

választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 
841117  Európai parlamenti képviselıválasztáshoz 

kapcsolódó tevékenységek 
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó 

tevékenységek 
841126  Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó 

igazgatási tevékenysége 
841127 Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási 

tevékenysége 
841132  Adóigazgatás 
841133  Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés 
841173  Statisztikai tevékenység 
680002  Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
562917  Munkahelyi étkeztetés 

 
Végzi a város honlapjának információkkal való feltöltését, 
folyamatos frissítését.  
 
A polgármesteri hivatal az állami feladatként ellátott alap 
tevékenységeit a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 36. §. (2) és 38. §. (1) bekezdése alapján látja el.” 

 

− Az ügyrend 11. pontja helyébe a következı 11. pont lép: 
 
„11. A polgármester és jegyzı ügyfélfogadási rendje: minden 
hét hétfıi napján – elızetes bejelentkezés szerint – 14.00 – 16.00 
óráig.  
 

A hivatal általános ügyfélfogadási rendje: 
Hétfı   8.00 – 16.00 óráig 
Szerda   8.00 – 16.00 óráig 
Csütörtök   8.00 – 12.00 óráig.” 

  

Határidı:  azonnal 
Felelıs:  Dr. Pintér György polgármester 
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2.2 Egyes önkormányzati rendeletek SZMSZ-szel összefüggı módosítása 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı ismerteti az elıterjesztést. Elmondja, hogy a január 27-i ülésen 
elfogadott szervezeti változások átvezetését tartalmazza a rendeletmódosítás. 
 
Dr. Pintér György polgármester – kérdés, észrevétel nem lévén – kéri, hogy aki a rendelet 
elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 

A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az egyes önkormányzati 
rendeletek Enying Város Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési 
Szabályzatáról szóló 11/2007. (III. 30.) önkormányzati rendelettel összefüggı 
módosításáról jelen jegyzıkönyv mellékletét képezı 5/2012. (III. 01.) 
önkormányzati rendeletet alkotja. 

 
 
2.3 Az Enying Alsótekerespuszta településrész vízdíj kompenzálásáról szóló 

önkormányzati rendelet megalkotása 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı ismerteti az elıterjesztést. Elmondja, hogy a rendeletmódosításra 
két okból van szükség, egyrészrıl a korábbi felhatalmazó rendelkezést megszüntették, és új 
felhatalmazást kapott az önkormányzat, másrészrıl a DRV Zrt. által javasolt eljárás rend 
szerinti elszámolás kerül bevezetésre a fogyasztók részére. Egyéb rendelkezésekben a 
módosítás megegyezik a korábbi rendelettel azzal, hogy pontosításra került, hogy mikor 
történik az elszámolás. 
 
Dr. Pintér György polgármester – kérdés, észrevétel nem lévén – kéri, hogy aki a rendelet 
elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 

A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az Enying Alsótekerespuszta 
településrész vízdíj kompenzálásról, jelen jegyzıkönyv mellékletét képezı 6/2012. 
(III. 01.) önkormányzati rendeletet alkotja. 

 
 
2.4 A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjérıl, a településtisztaság egyes 

kérdéseirıl és a közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 6/2007. (III. 01.) 
önkormányzati rendelet módosítása 

 
Mihályfi Gábor aljegyzı ismerteti az elıterjesztést. Elmondja, az elızı testületi ülésen már 
jelezte, hogy a hulladékkezelési közszolgálati díj megállapításánál a 2011. évi árakat lehet 
csak alkalmazni, az így keletkezı különbözetet viszont az önkormányzatnak kell kifizetnie. 
Az egyeztetések folyamatban vannak a Konzorciummal, hogy konkrétan ez milyen összeget 
jelent az önkormányzat számára, de amíg nincs egyezség, addig a városnak kell kifizetnie a 
különbözetet.  
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, hogy tárgyalt már Dr. Balázs Árpád polgármester 
úrral, a Konzorcium elnökével, és azt a tájékoztatást kapta, hogy a Konzorcium ezt a 
különbözetet ki tudja fizetni az önkormányzat helyett, és talán ilyen módon megoldható lesz 
a probléma ebben az évben. Ehhez azonban szükség van még a Konzorcium döntésére is. 
Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy aki a rendeletmódosítás elfogadásával 
egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
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A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal a helyi hulladékkezelési 
közszolgáltatás rendjérıl, a településtisztaság egyes kérdéseirıl és a 
közszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 6/2007. (III. 01.) 
önkormányzati rendelet módosításáról jelen jegyzıkönyv mellékletét képezı 
7/2012. (III. 01.) önkormányzati rendeletet alkotja. 
 

 
2.5 Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 

önkormányzati rendelet megalkotása 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı ismerteti az elıterjesztést. Elmondja, hogy a jogalkotó 60 napos 
határidıt adott arra, hogy az önkormányzat megjelölje azokat a tulajdonában álló 
vagyonelemeket, amelyeket nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentıségő vagyonként, 
forgalomképtelen törzsvagyonnak minısít. Ehhez még nincsen végrehajtási rendelet, így sok 
kérdés felmerült. A kérdéseiket elküldték már a Nemzetgazdasági Minisztériumnak, de 
sajnos válasz még nem érkezett, a kitőzött határidı miatt viszont a rendeletet meg kellett 
alkotni. Megjegyzi, nagy valószínőséggel ezt a rendeletet is havonta fogják módosítani. Jelen 
pillanatban azt kéri a testülettıl, hogy a rendeletet fogadják el, és amint a Minisztérium 
állásfoglalása megérkezik, módosítás várható. 
 
Dr. Pintér György polgármester – kérdés, észrevétel nem lévén – kéri, hogy aki a rendelet 
elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
    

A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az önkormányzat vagyonáról 
és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló jelen jegyzıkönyv 
mellékletét képezı 8/2012. (III. 01.) önkormányzati rendeletet alkotja. 

 
 
2.6 A polgármesterre vonatkozó cafetéria-szabályzat elfogadása 

 
Mihályfi Gábor aljegyzı ismerteti az elıterjesztést, elmondja, hogy a rendelkezés alapján a 
polgármesteri cafetéria összege bruttó 200 eFt/év.  
 
Dr. Pintér György polgármester ismerteti a határozati javaslatot. Kérdés, észrevétel nem 
lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
64/2012. (II. 29.) számú határozata: 

 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a polgármester cafetéria-juttatásokra igénybe 
vehetı 2012. évi keretösszegét – figyelembe véve a 
Magyarország 2012. évi központi költségvetésérıl szóló 2011. 
évi CLXXXVIII. törvény 56. § (3) bekezdését – bruttó 200.000 
Ft,-/év összegben állapítja meg. A juttatás igénybevételével 
kapcsolatos részletes eljárásrend tekintetében pedig a 
köztisztviselıkre vonatkozó cafetéria-szabályzat az irányadó a 
megfelelı eltérésekkel. 
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Lics Mária és Karpfné Kolozsvári Borbála Ibolya könyvvizsgálók, valamint Illés József fıkönyvi könyvelı 15.50 
perckor elhagyják az üléstermet. 
 
 
3. Humán Bizottság elıterjesztése 
3.1 A Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár élethosszig tartó tanulással kapcsolatos 

közmővelıdési feladatellátásának helyzetét feltáró célvizsgálati jelentés 
véleményezése 

 
Dr. Pintér György polgármester átadja a szót Dr. Lelkes Ákos képviselınek, a Humán 
Bizottság elnökének. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı elmondja, a Humán Bizottság a Szociális Bizottság és az Oktatási 
Bizottság összevonásával jött létre. Ülését február 15-én tartotta, amelynek során tárgyaltak 
szociális és oktatási témájú ügyeket is. A szociális ügyek tekintetében az érintettek postai 
úton megkapták a bizottság határozatait. Oktatási témában pedig a Vas Gereben Mővelıdési 
Ház és Könyvtárral kapcsolatos szakértıi jelentés véleményezése került napirendre, mellyel 
kapcsolatos határozati javaslat ismertetésére átadja a szót Vajda Balázs képviselınek. 
 
Vajda Balázs képviselı elmondja, hogy egy 2006. évben lebonyolított pályázat hatásait 
vizsgálták, és a bizottság most ismerte meg a jelentést. Ismerteti a határozati javaslatot. 
 
Dr. Pintér György polgármester – kérdés, észrevétel nem lévén – kéri, hogy aki a határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
65/2012. (II. 29.) számú határozata: 

  
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
megismerte a Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár 
élethosszig tartó tanulással kapcsolatos közmővelıdési 
feladatellátásának célvizsgálatáról szóló jelentést, melyet a 
Nemzeti Erıforrás Minisztérium Közmővelıdési Fıosztálya 
110256-1/2011. számú megbízása alapján Veszpréminé 
Turtsányi Valéria szakfelügyelı végzett el. 
 
A Képviselı-testület az ellenırzés tapasztalatait tudomásul 
véve a szükséges intézkedéseket megteszi a közmővelıdési 
feladatellátás további szakszerő megvalósítása érdekében. 
Egyúttal felkéri a polgármestert, hogy a Képviselı-testület 
döntésérıl a Nemzeti Erıforrás Minisztérium Közmővelıdési 
Fıosztályát tájékoztassa. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Dr. Pintér György polgármester 

 
 
4. Gazdasági Bizottság elıterjesztései 
4.1 Balatonvilágos község rendezési terve módosításainak véleményezése 
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Dr. Pintér György polgármester átadja a szót Viplak Tibor képviselınek, a Gazdasági 
Bizottság elnökének. 
 
Viplak Tibor képviselı elmondja, hogy a Gazdasági Bizottság a Pénzügyi Bizottság és a 
Településfejlesztési Bizottság összevonásával jött létre és szintén február 15-én tartotta elsı 
ülését. Az egyik téma, amirıl tárgyalt a bizottság az a költségvetés volt – errıl már döntött a 
testület – illetve még két kisebb ügyben hoztak határozatot. Az elsı ilyen döntésük 
Balatonvilágos község rendezési terve módosításának véleményezése volt. Balatonvilágos 
több olyan módosítást is véghez akar vinni, amely Enyinget is érinti. Ismerteti a határozati 
javaslatot. 
 
Vajda Balázs képviselı elmondja, támogatja a javaslatot, már csak azért is, mert ahogy régen 
a Club Aliga biztosított sok munkahelyet az enyingiek számára, bízik benne, hogy a 
rendezési terv módosításával ismét több munkahely jön létre, és így újra több enyingi is 
munkához juthat. 
 
Dr. Pintér György polgármester – több hozzászólás nem lévén – kéri, hogy aki a határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
66/2012. (II. 29.) számú határozata: 

 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Balatonvilágos község által tervezett 
településrendezési tervmódosítás ellen kifogást nem emel, 
egyúttal nyilatkozik, hogy érdekütközés hiányában az eljárás 
további szakaszában részt venni nem kíván. 
 
Határidı: 2012. március 31. 
Felelıs: Dr. Pintér György polgármester 

 
 
4.2 A Tartálytisztító és Karbantartó Bt. ajánlatának megvitatása 
 
Viplak Tibor képviselı ismerteti a határozati javaslatot. 
 
Dr. Pintér György polgármester – kérdés, észrevétel nem lévén – kéri, hogy aki a határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
67/2012. (II. 29.) számú határozata: 

 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Megállapodást köt a mellékelt tervezet szerint 
a Tartálytisztító és Karbantartó Bt-vel (8130 Enying, Szent 
István király u. 1.; képviseli Stegmann Zsolt) azzal, hogy a 
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megállapodást további feltétele, hogy vállalkozó a 
tartálymegszüntetést a vonatkozó jogszabályok 
(hulladékkezelési, környezetvédelmi stb) maradéktalan 
betartása mellett végzi, az önkormányzatot terhelı, 
tartálymegszüntetésre vonatkozó bejelentési kötelezettségnek 
eleget tesz, ehhez a tartálytisztítási jegyzıkönyvet elkészíti. 
 
Határidı: 2012. március 31. 
Felelıs: Dr. Pintér György polgármester 

 
 
Méreg János alpolgármester jelzi, hogy két dolog kapcsán szeretne észrevételt tenni. 
Elmondja, hogy az elmúlt üléseken sokat tárgyaltak a költségvetésrıl, és többször elhangzott 
az, hogy a képviselı-testület meggondolatlanul és felelıtlenül rombolta az enyingi 
intézményrendszert. Ezzel kapcsolatban szeretne pár adatot ismertetni. Az átszervezéssel a 
gimnázium mőködtetésénél 12.883 eFt-ot takarítottak meg, a Mővelıdési Ház esetében 1.942 
eFt-ot, az itt végbement létszámleépítéssel 1.742 eFt-ot, a Szolgáltató Intézmény 
megszüntetésével és létszámcsökkentésével 21.969 eFt-ot, a pedagóguslétszám 
csökkentésével 21.053 eFt-ot és a vezetıi státuszok megszőntetésével 2.606 eFt-ot takarított 
meg az önkormányzat, összesen 62.197 eFt-ot. Ebbe még nem számoltak bele egy magas 
vezetıi bért. Ismertet egy 2008. június 5-én lejegyzett véleményt: „Magánvéleményem szerint 
intézmény megszüntetése nélkül, azaz valamennyi feladat ellátása mellett, azonban 10-20 fıs 
létszámcsökkentés végrehajtását követıen, a jelenleg meglévı különbözı nem kötelezı pótlékok, a 
helyenként etikailag erısen kifogásolható megbízási szerzıdések megszüntetése, azaz az egész 
intézményrendszer teljes körő átvizsgálása után az önkormányzat legjobb esetben mőködési hitel 
nélkül, legrosszabb esetben 10-20 milliós mőködési hitel mellett tudna mőködni. A jelenlegi hónapok 
óta tartó döntésképtelen helyzet az önkormányzatnak havi 6-7 millió Ft-os többletkiadást jelent.” 
Megjegyzi, hogy ezt a véleményt Enying város jegyzıje írta le 2008. június 5-én. Véleménye 
szerint, ha abban az idıben megtette volna a testület a szükséges lépéseket, amelyeket a 
mostani testület megtett, akkor ma nem lenne mirıl beszélniük. Elmondja továbbá – ha már 
a tiszteletdíjakat említették – hogy az ülések kapcsán is készült egy kimutatás, melyben 
összesítették a képviselık üléseken való részvételét. Ez alapján Dr. Pintér György 
polgármester a testületi ülések 90%-án vett részt, Méreg János 100%-án, Buza Lajos képviselı 
29%-án, Gebula Béla Ákos képviselı 45%-án, Dr. Lelkes Ákos képviselı 92%-án, Nyikos 
István képviselı 82%-án, Vajda Balázs képviselı 90%-án, Varga Gyula képviselı 92%-án, és 
Viplak Tibor képviselı 55%-án.  
 
Buza Lajos képviselı javasolja Méreg János alpolgármester úr számára, hogy legközelebb a 
Város Tv-ben szerepeljen, ott ismertesse a kampánybeszédét. A képviselı-testületi ülés 
véleménye szerint nem ennek a helye.  
 
Viplak Tibor képviselı elmondja, hogy rendszeresen rendkívüli ülések kerülnek 
összehívásra, 24 órával az ülés idıpontja elıtt. Kérése, hogy a jövıben úgy hívják össze 
ezeket az üléseket, hogy ne 24 órával elıtte szerezzenek róla tudomást. Az elmúlt 
idıszakban, augusztustól októberig, hetente voltak ülések különbözı idıpontokban. Úgy 
véli, ha ebben egy rendszeresség lenne, akkor nem lenne probléma a jelenléttel sem. 
 
Dr. Pintér György polgármester elmondja, a rendkívüli ülésekre elsısorban a szennyvíz 
pályázat miatt volt szükség. Többször adódott, hogy gyorsan kellett meghozniuk fontos 
döntéseket.  
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Viplak Tibor képviselı tisztában van vele, hogy gyors döntésekre szükség van, de nem 
biztos, hogy 24 órán belül minden egyes testületi tag a meghívóra reagálni tud. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı megjegyzi, hogy az alpolgármester úr által ismertetett kimutatás 
részletesen tartalmazza azt is, hogy a képviselık az egyes bizottsági üléseken milyen 
arányban vettek részt. Ez alapján… 
 
Buza Lajos képviselı jelzi, hogy ez nem tartozik az ülés napirendjéhez, így ügyrendi 
javaslata, hogy zárják be az ülést, és azt követıen beszéljenek errıl. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı megjegyzi, sose szerette, ha a szavába vágnak, ı mindig megadja 
a tisztelet a másik személynek, de ı is elvárja ezt. Azonban egyetért abban Buza Lajos 
képviselıvel, hogy ez nem a testületi ülés napirendje, így javasolja Méreg János 
alpolgármesternek, hogy a Városi Tv-t keresse meg és tegyék közzé az elkészített kimutatást.  
 
Dr. Pintér György polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy a mai napon tárgyaltak az 
Áfész vezetıjével, aki elmondta, hogy a Tempo áruház helyén Coop üzlet kerül kialakításra, 
valószínőleg 2 hónapon belül várható a megnyitás. 
 
Vajda Balázs képviselı Mihályfi Gábor aljegyzı úrtól kéri, hogy az E.On ügyfélszolgálati 
iroda bezárásával kapcsolatos információkat foglalják össze a lakosság számára, hogy 
mindenki tisztában legyen a bezárás okaival. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy jövı hét szerdán lesz egy személyes egyeztetés az 
E.On vezetıjével ez ügyben, így javasolja, hogy a megbeszélést követıen tájékoztassák a 
lakosságot. 
 
Dr. Pintér György polgármester megkérdezi, hogy van-e még valakinek észrevétele, 
kérdése? Észrevétel, kérdés nem lévén megköszöni a részvételt és az ülést 16.02 perckor 
bezárja. 
 
Enying, 2012. március 6. 
 
 
 
 
 
  Dr. Pintér György     Szörfi István 
      polgármester           jegyzı 
 
 
 
 
 
      Viplak Tibor             Dr. Lelkes Ákos 
          hitelesítı         hitelesítı 
     


