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Jelezte távolmaradását: Nyikos István képviselı 
 
 
Méreg János alpolgármester köszönti a képviselıket, a vendégeket, a televízió nézıit. Az 
ülést 16.32 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselık határozatképes számban 
megjelentek, létszámuk 7 fı, Nyikos István képviselı jelezte távolmaradását. A jegyzıkönyv 
hitelesítésére javasolja Vajda Balázs és Dr. Lelkes Ákos képviselıket. Kéri, hogy aki a 
hitelesítık személyével egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal a jegyzıkönyv hitelesítıjeként Vajda Balázs és Dr. 
Lelkes Ákos képviselıket elfogadta. 
 
Méreg János alpolgármester a jegyzıkönyv vezetésére felkéri Szemerei Szilviát. Kérdezi, 
hogy a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek véleménye, észrevétele.  
 
Dr. Lelkes Ákos Humán Bizottság elnöke zárt ülés napirendjére kéri felvenni egy napirendi 
pontot. Dr. Meláth Viola elhagyja Enyinget. A lakosság nevében is megköszöni a doktornı 
munkáját. 
 
Méreg János alpolgármester kéri, hogy aki az „I. számú gyermek háziorvosi körzetre 
vonatkozó megbízási szerzıdés közös megegyezéssel történı megszüntetése” elıterjesztés 
zárt ülés napirendjére való felvételével egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
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A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az „I. számú gyermek háziorvosi körzetre vonatkozó 
megbízási szerzıdés közös megegyezéssel történı megszüntetése” elıterjesztést a zárt ülés 
napirendjére felvette. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı javasolja levenni a zárt ülés napirendjérıl a Városunkért 
Közalapítvány kuratóriumi tagjainak megválasztását, mert e tárgyban bizottsági döntés nem 
született. Szerencsésnek tartaná, ha átbeszélnék a testületi döntés elıtt. 
 
Méreg János alpolgármester kéri, hogy aki a „Városunkért Közalapítvány kuratóriumi 
tagjainak megválasztása” napirendi pont napirendrıl való levételével egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 3 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a „Városunkért 
Közalapítvány kuratóriumi tagjainak megválasztása” napirendi pont a zárt ülés napirendjérıl való 
levételét nem fogadta el. 
 
Viplak Tibor Gazdasági Bizottság elnöke ismerteti, hogy a testületi ülést közvetlenül 
megelızıen tartott rendkívüli ülést a Gazdasági Bizottság, melyen négy napirendet 
tárgyaltak. Kéri napirendre venni a „Hulladékszállítási díj 2012” elıterjesztést. 
 
Méreg János alpolgármester kéri, hogy aki a „Hulladékszállítási díj 2012” elıterjesztés 3.9 
napirendi pontként napirendre való felvételével egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal a „Hulladékszállítási díj 2012” elıterjesztést 3.9 
napirendi pontként napirendjére felvette. 
 
Viplak Tibor Gazdasági Bizottság elnöke kéri napirendre venni a „Dél-Balatoni Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulás, önkormányzati határozatok kérése” elıterjesztést. 
 
Méreg János alpolgármester kéri, hogy aki a „Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási 
Társulás, önkormányzati határozatok kérése” elıterjesztés 3.10 napirendi pontként 
napirendre való felvételével egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal a „Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási 
Társulás, önkormányzati határozatok kérése” elıterjesztést 3.10 napirendi pontként napirendjére 
felvette. 
 
Viplak Tibor Gazdasági Bizottság elnöke kéri napirendre venni a „Folyószámlahitel 
meghosszabbítás” elıterjesztést. 
 
Méreg János alpolgármester kéri, hogy aki a „Folyószámlahitel meghosszabbítás” 
elıterjesztés 3.11 napirendi pontként napirendre való felvételével egyetért, kézfeltartással 
szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal a „Folyószámlahitel meghosszabbítás” elıterjesztést 
3.11 napirendi pontként napirendjére felvette. 
 
Viplak Tibor Gazdasági Bizottság elnöke kéri napirendre venni a „Mezıföldi Többcélú 
Kistérségi Társulási Megállapodás módosítása” elıterjesztést. 
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Méreg János alpolgármester kéri, hogy aki a „Mezıföldi Többcélú Kistérségi Társulási 
Megállapodás módosítása” elıterjesztés 3.12 napirendi pontként napirendre való felvételével 
egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal a „Mezıföldi Többcélú Kistérségi Társulási 
Megállapodás módosítása” elıterjesztést 3.12 napirendi pontként napirendjére felvette. 
 
Méreg János alpolgármester – egyéb módosító javaslat nem lévén - kéri, hogy aki a 
módosított napirenddel egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással a nyílt és zárt ülés 
módosított napirendjét elfogadta. 
 
N a p i r e n d: 
Nyílt ülés  
 

1. Polgármester, Alpolgármester elıterjesztései 
1.1 Tájékoztató a Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 

mőködtetésre történı átadásáról 
1.2 2012. évi zárszámadásról 

 
 Elıadó: Méreg János 
  alpolgármester 

 
2. Humán Bizottság elıterjesztése 

Szirombontogató Óvoda vezetıjének beszámolója vegyes csoportokkal 
kapcsolatban 

 
 Elıadó: Dr. Lelkes Ákos 
         HB elnöke 
 

3. Gazdasági Bizottság elıterjesztései 
3.1 DRV Zrt. középtávú beruházási javaslata 
3.2 A 2011. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról és felhasználásáról 
3.3 Független könyvvizsgálói jelentés EVÖ 2011. évi egyszerősített 

összevont éves beszámolója könyvvizsgálatáról 
3.4 Szöveges beszámoló EVÖ 2011. évi költségvetésének teljesítésérıl 
3.5 2011. évi éves ellenırzési jelentés és éves összefoglaló jelentés 
3.6 Belsı ellenırzési jelentés – EVÖ által 2011. évben nyújtott támogatások 

elszámolásáról 
3.7 EVSE 2012. évi támogatási szerzıdés 
3.8 Városvédı, -Szépítı és Hagyományırzı Egyesület kérelme – 

díszkerítés 
3.9 Hulladékszállítási díj 2012 
3.10 Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás, 

önkormányzati határozatok kérése 
3.11 Folyószámlahitel meghosszabbítás 
3.12 Mezıföldi Többcélú Kistérségi Társulási Megállapodás módosítása 
 

  Elıadó: Viplak Tibor 
          GB elnöke 
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Zárt ülés  
 

1. Polgármester, Alpolgármester elıterjesztései 
1.1 Városunkért Közalapítvány kuratóriumi tagjainak megválasztása 

 
 Elıadó: Méreg János 
  alpolgármester 

 
2. Gazdasági Bizottság elıterjesztései 

2.1 Hagyatéki bírósági letéti számlára történı utalás 
2.2 Alpolgármesteri tiszteletdíj 
 

  Elıadó: Viplak Tibor 
          GB elnöke 
 

3. Humán Bizottság elıterjesztése 
I. számú gyermek háziorvosi körzetre vonatkozó megbízási szerzıdés közös 
megegyezéssel történı megszüntetése 
 

  Elıadó: Dr. Lelkes Ákos 
               HB elnöke 
 
1. Polgármester, Alpolgármester elıterjesztései 
1.1 Tájékoztató a Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola mőködtetésre 

történı átadásáról 
 
Méreg János alpolgármester ismerteti az intézmény mőködtetésre történı átadása tárgyában 
történt elızményeket, valamint azok kimenetelét. Tájékoztatója jelen jegyzıkönyv 
mellékletét képezi.  
 
Viplak Tibor képviselı nehezményezi, hogy a Baptista Szeretetszolgálat által tartott 
tájékoztatóra nem kapott meghívást, így nem tudott tájékozódni az ajánlatról. Elmondja, 
hogy a Baptista Szeretetszolgálat azért tudja megtenni, hogy átveszi az intézményt, mert 
230.000,- Ft plusz normatívát kap gyermekenként. Ez azonban nem jelenti azt, hogy jövıre is 
így fog történni. Ez a normatíva arra elég, hogy a jelenlegi létszámmal el tudná tartani 
önmagát. Elıreláthatólag azonban ezt az összeget nem fogják megkapni az egyházak, és 
akkor mi történne az iskolával?! Pillanatnyi elınyökrıl van szó. 1994-1998-ban a stratégiai 
ágazatok nagy részét eladták azzal, hogy majd nagy bevételeket realizálnak ezzel. Most 
minden idegen kézben van, és látható, milyen következménye van. De egy helyi példát 
hozva, ugyanez a helyzet a fızıkonyhával, amit annak idején vállalkozásba adtak, mondván, 
hogy ez majd mekkora megtakarításokat eredményez, mely megtakarításokat azóta is 
keresnek, és keresik a lehetıségét, hogy megint önkormányzati kézbe kerüljön vissza.  
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı nem tudja, mit hoz a jövı. Nem tudja, hogy a 230.000,- Ft 
elmarad-e vagy sem. Most megvan. Figyelembe vette a bizottság a véleményeket, és 
visszavonta a határozati javaslatot. A témát alaposan átbeszélték a bizottsági ülésen, így már 
nem téma. Ügyrendi javaslata, hogy zárják le a napirendi pont további megvitatását, annál is 
inkább, mert nem kapcsolódik hozzá elıterjesztés. 
 
Méreg János alpolgármester szavazásra bocsátja az ügyrendi javaslat, a vita lezárásának 
elfogadását. Kéri, hogy aki azzal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.  
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A Képviselı-testület 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a vitát lezárta. 
 
 
 
1.2 2012. évi zárszámadásról 
 
Méreg János alpolgármester elmondja, hogy a zárszámadási rendelet tervezetét a képviselık 
megismerhették, javasolja annak mellékletszerinti elfogadását. Kéri, hogy aki a melléklet 
szerinti  2011. évi zárszámadási rendelet elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 

A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 
Enying Város Önkormányzatának 2011. évi zárszámadásáról jelen 
jegyzıkönyv mellékletét képezı 14/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendeletet alkotja. 

 
Méreg János alpolgármester átadja a szót Dr. Lelkes Ákos képviselınek, a Humán Bizottság 
elnökének, hogy ismertesse a bizottság elıterjesztését. 
 
 
 
2. Humán Bizottság elıterjesztése 

Szirombontogató Óvoda vezetıjének beszámolója vegyes csoportokkal kapcsolatban 
 
Dr. Lelkes Ákos Humán Bizottság elnöke ismerteti, hogy az óvodai vegyes csoportokkal 
kapcsolatban Nyikos István képviselı tett egy felvetést, miszerint a szülök problémákat 
látnak az óvodai vegyes csoportokat illetıen. Az óvoda vezetıje telefonon jelezte, hogy a mai 
ülésen nem tud részt venni, de küldött maga helyett egy szakembert, aki a felmerülı 
kérdésekre választ ad. Úgy véli, a jelenlévık a bizottság korábbi ülésén részletes tájékoztatást 
kaptak, nagyon sok információ hangzott el. A bizottság következı ülésére minden képviselı 
megkapta írásban a beszámolót, hogy tanulmányozhassák. Személy szerint neki minden 
aggálya megszőnt a vegyes csoportokat illetıen. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı felhívja rá a figyelmet, hogy ez a napirendi pont nem a vegyes 
csoportokról szól, hanem az óvodavezetı beszámolójának elfogadásáról. A beszámoló 
kitőnı volt. Napirenden a beszámoló elfogadása van. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı elmondja, hogy a bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja, 
ezért nem terjeszt be változtatásra javaslatot. Ismerteti a bizottság beszámoló elfogadására 
irányuló melléklet szerinti 47/2012. (IV. 11.) számú határozatát. 
 
Méreg János alpolgármester kéri, hogy aki a beszámoló elfogadásával egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
94/2012. (IV. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
határozott, hogy a Szirombontogató Óvoda vezetıjének óvodai 
vegyes csoportokkal kapcsolatos beszámolóját elfogadja. 
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Méreg János alpolgármester átadja a szót Viplak Tibor képviselınek, a Gazdasági Bizottság 
elnökének, hogy ismertesse a bizottság elıterjesztéseit. 
 
 
 
3. Gazdasági Bizottság elıterjesztése 
3.1 DRV Zrt. középtávú beruházási javaslata 
 
Viplak Tibor GB elnök ismerteti a bizottság beruházási javaslat megvalósítására irányuló 
melléklet szerinti 23/2012. (IV. 11.) számú határozatát. 
 
Méreg János alpolgármester – kérdés, észrevétel nem lévén - kéri, hogy aki a határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
95/2012. (IV. 25.) számú határozata: 

Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a DRV Zrt. 2012. évi beruházási javaslatai 
közül az alsótekeresi víztorony statikai vizsgálatára nettó 300 
eFt-ot  biztosít a 2012. évi költségvetése terhére. 

Ezen összeg erejéig felhatalmazza az alpolgármestert a 
szükséges jognyilatkozatok megtételére, különösen a 
megrendelı aláírására. 
 
Felelıs: Méreg János alpolgármester 
Határidı: azonnal illetve folyamatos 

 
 
3.2 A 2011. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról és felhasználásáról 
 
Viplak Tibor GB elnök ismerteti a bizottság pénzmaradvány jóváhagyására, felhasználására 
irányuló melléklet szerinti 25/2012. (IV. 11.) számú határozatát. 
 
Méreg János alpolgármester kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
96/2012. (IV. 25.) számú határozata: 

a 2011. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról és 

felhasználásáról 

 
1. Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. 
évi pénzmaradványát az alábbiak szerint állapítja meg: 
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Tárgyévi helyesbített maradvány 107.861 eFt 
Túlfinanszírozás 0 eFt 
Alulfinanszírozás 4.449 eFt 
Módosított pénzmaradvány 112.310 eFt 

 
2. A Képviselő-testület a pénzmaradványának felhasználását az 
alábbiak szerint szabályozza: 
 
a) Előző évi tartalékok hiányának rendezése: 66.781 eFt 
b) Túlfinanszírozás befizetése: 0 eFt 
c) Alulfinanszírozás nyilvántartásba vétele 4.449 eFt 
d) 2011. évi hiteltörlesztésre felhasználható maradvány: 41.080 
eFt 
 
Felelős: Méreg János, alpolgármester 
Határidő: 2012. június 30. 

 
 
 
3.3 Független könyvvizsgálói jelentés EVÖ 2011. évi egyszerősített összevont éves 

beszámolója könyvvizsgálatáról 
 
Viplak Tibor GB elnök ismerteti a bizottság független könyvvizsgálói jelentés elfogadására 
irányuló, melléklet szerinti 26/2012. (IV. 11.) számú határozati javaslatát. 
 
Méreg János alpolgármester kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
97/2012. (IV. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Enying Város Önkormányzatának a 2011. évi 
egyszerősített összevont éves beszámolójának 
könyvvizsgálatáról készített független könyvvizsgálói jelentést 
– a határozat melléklete szerinti formában és tartalommal - 
elfogadja. 

 
 
 
3.4 Szöveges beszámoló EVÖ 2011. évi költségvetésének teljesítésérıl 
 
Viplak Tibor GB elnök ismerteti a bizottság szöveges beszámoló elfogadására irányuló, 
melléklet szerinti, 27/2012. (IV. 11.) számú határozatát. 
 
Méreg János alpolgármester kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
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A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
98/2012. (IV. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Enying Város Önkormányzatának a 2011. évi 
költségvetésének teljesítésérıl szóló szöveges beszámolót – a 
határozat melléklete szerinti formában és tartalommal -  
elfogadja. 

 
 
 
3.5 2011. évi éves ellenırzési jelentés és éves összefoglaló jelentés 
 
Viplak Tibor GB elnök ismerteti a bizottság jelentések elfogadására irányuló, melléklet 
szerinti, 28/2012. (IV. 11.) számú határozatát. 
 
Méreg János alpolgármester kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
99/2012. (IV. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a határozat mellékletét képezı 2011. évre 
vonatkozó éves ellenırzési jelentést, valamint az éves 
összefoglaló ellenırzési jelentést elfogadja. 
 
Felelıs: Méreg János alpolgármester 
   Szörfi István jegyzı 
Határidı: 2012. április 30. 

 
 
 
3.6 Belsı ellenırzési jelentés – EVÖ által 2011. évben nyújtott támogatások 

elszámolásáról 
 
Viplak Tibor GB elnök ismerteti a bizottság jelentés elfogadására irányuló, melléklet 
szerinti, 29/2012. (IV. 11.) számú határozatát. 
 
Méreg János alpolgármester kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
100/2012. (IV. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Enying Város Önkormányzata által 2011. 
évben nyújtott támogatások elszámolásáról készített ellenırzési 
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jelentést – a határozat mellékletét képezı tartalommal és 
formában – elfogadja. 

 
 
 
3.7 EVSE 2012. évi támogatási szerzıdés 
 
Viplak Tibor GB elnök a támogatási szerzıdés tervezetet elfogadásra javasolja. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy a Gazdasági Bizottság felkérte a hivatalt, készítse el 
a támogatási szerzıdés tervezetet, de a bizottság nem támogatta e formában a támogatási 
szerzıdést. 
 
Viplak Tibor GB elnök kéri a Képviselı-testületet, hogy vizsgálja felül a támogatási 
szerzıdést. A bizottság azt kérte, hogy azok a fékek, melyeket nem tartottak be, ebben 
rögzítve legyenek. Április 30-ig el kell számolni. Az EVSE a támogatást kettı részletben 
kapná meg, melyeket csak elszámolást követıen vehetne fel. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı elmondja, hogy részt vett a bizottság ülésén, szerinte a bizottság 
korrektül kielemezte, és kettı tartózkodás miatt nem született támogató javaslat. Véleménye 
szerint ettıl a Képviselı-testület véleménye még lehet igenlı. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı szerint mindenkinek volt módja, ideje átgondolni, a bizottság is 
kitárgyalta, döntési helyzetben van a testület. A hozzászólások alapján a bizottság 
másodszor sem döntene másképp. Mindkét félnek az a jó, ha a támogatási szerzıdés 
megvan. Az elıterjesztı Gazdasági Bizottság elnöke igennel szavazott. 
 
Méreg János alpolgármester ismerteti a támogatási szerzıdés elfogadását támogató eredeti 
határozati javaslatot. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
101/2012. (IV. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az Enyingi Városi Sportegyesület 2012. évi 
támogatási szerzıdését – a határozat mellékletét képezı 
tartalommal és formában – jóváhagyja. 
 
Felhatalmazza az alpolgármestert a támogatási szerzıdés 
aláírására, illetve az abban foglalt feladatok elvégzésére. 
 
Határidı:  aláírás tekintetében azonnal, egyebekben TSZ 

szerint 
Felelıs:  Méreg János alpolgármester 

 
 
 
 



10/15 

3.9 Hulladékszállítási díj 2012 
 
Viplak Tibor GB elnök ismerteti, hogy a bizottság a hulladékszállítási díj rendelet tervezetét 
melléklet szerint javasolja elfogadására. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı jelzi, hogy a 3.8 napirendi pont kimaradt. Kéri Elnök urat, hogy 
folytassa a már megkezdett napirendi ponttal, és azt követıen ismertesse a 3.8-as napirendi 
pontot. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı elmondja, hogy a rendeletmódosítás azt jelenti, a 
hulladékszállítási díj változni fog. Kéri a lakosság felé ismertetni a díjváltozást. 
 
Viplak Tibor GB elnök elmondja, hogy az AVE Zöldfok Zrt. megküldte a díjkalkulációját, 
mely a 2011. november 1-jei díjkalkuláció. Jogszabályváltozás miatt a Hulladék törvény 57. §-
a alapján a díj nem lehet nagyobb a 2011. évinél, melyet egy újabb törvény felülírt, és 650 Ft-
ban maximálta a 120 l-es kuka ürítését. Enyingen a 110 l-es kuka díja 456,- Ft. A jövı 
hónapban átadásra kerül a hulladékudvar, ami által plusz szolgáltatást kap a lakosság. 
Tájékoztatást kapnak majd, mit tudnak a hulladékudvarban elhelyezni ingyenesen limitált 
módon. A szolgáltató most még nem tudja megmondani, mennyibe kerül majd az 
üzemeltetése, év vége felé a cég képviselıje felveszi majd a kapcsolatot a polgármesterrel, 
illetve az alpolgármesterrel. Gyakorlatilag a jogszabályok hektikusan változnak és változni is 
fognak. Lerakási díjakat fognak bevezetni, mely Nyugat-Európában már mőködik. Egyre 
fontosabb lesz a szelektív győjtés, mert ezáltal csökkenthetı a lerakási díj. A következı 
napirendi pontnál szóba is kerül majd, hogy a szolgáltató egy nagyon komoly elképzelést 
tárt elénk arról, hogyan lehet a jogszabályi lehetıségeknek megfelelıen csökkenteni ezt a 
lerakási díjat. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı kiegészítésként elmondja, hogy a módosítás több mint 20%-os 
emelést jelent a jelenlegi tarifához képest, melyet eddig az önkormányzat fizetett meg. A 
törvényalkotó megengedte, hogy az önkormányzatok áthárítsák a lakosságra. Az eddigi 
évekhez hasonlóan, ha a Képviselı-testület elfogadja a rendelettervezetet, meg is fogja tenni. 
Május 16-án, szerdai napon nyílik meg a hulladékudvar. Az önkormányzat honlapján illetve 
a hirdetıkön meg lehet nézni, hogy milyen szolgáltatást lehet ott ingyenesen igénybe venni., 
hogy milyen hulladékfajtából milyen mennyiséget lehet bevinni. A hulladékudvart sajnos 
gazdálkodó szervezetek nem vehetik igénybe. Reméli, hogy az új hulladékgazdálkodási 
törvény erre lehetıséget ad majd. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı megköszöni a részletes tájékoztatást, és konstatálja, hogy 20%-os 
díjemelésrıl van szó. 
 
Varga Gyula képviselı elmondja, hogy a Gazdasági Bizottság a testületi ülést megelızıen 
tárgyalta a díjrendelet tervezetét, és a bizottsági szavazásnál tartózkodott. A díjemelés 
mértékével volt elégedetlen, hiszen az üzemanyagár növekedését 15%-ban határozta meg a 
szolgáltató, így nem érti, miért 20%-os az emelés. Erre nem kapott választ. Továbbra is úgy 
véli, a 20% sok, lehetne lejjebb faragni. Hallotta, hogy Alpolgármester úr alkupozícióit 
maximálisan kihasználva állapították meg a 20%-ot. Elnök úr kihangsúlyozta, hogy bıvül a 
szolgáltatás, akkor azonban a % nem annyi, mert az új elemként kerül bele. A Képviselı-
testület tagjaként nem tudja támogatni, szerinte lehet még faragni. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy a díjemelés részben az üzemanyagárból részben az 
ISPA költségbıl, a lerakó ártalmatlanítási díjának emelkedésébıl tevıdik össze, és 
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tartalmazza a 4,2%-os inflációt is. Ez az összes befolyásoló tényezı. Amíg a Képviselı-
testület nem hozza meg ezt a döntést, addig az önkormányzat fizeti a különbözetet. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı elmondja, hogy a jogszabály szerint köteles az önkormányzat 
megszervezni, de kifizetni nem a hulladék elszállítását. Szerinte nem lesz probléma. Ha az 
önkormányzat kifizeti a lakosság helyett, meg kell keresni, milyen más mód nyílik a lukak 
betömésére pl.: az iskola bezárása stb. Az alkupozíciókat már kielemezték, gyakorlatilag 
nincsenek. Konzorciumi szerzıdések vannak, amik köteleznek. Nem a Képviselı-testület 
emeli meg a díjat, hanem kényszerhelyzetben vannak. Mindenki boldog lenne, ha az 
önkormányzat át tudná vállalni, mert az azt jelentené, hogy dúskálunk a pénzben. Ha nem 
hárítja át, más módon kell pótolni a költségvetési hiányt. Kénytelenek elfogadni. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı a lakosság tudomására szerette volna hozni, hogy 20%-os emelés 
várható. Minden évben mérkızést vív a Képviselı-testület, de eredménytelenül. Annak 
ellenére, hogy egyik képviselı sem ért vele egyet, nincs más lehetıség. Amennyiben azt 
akarjuk, hogy a hulladékszállítás Enyingen flottul menjen, meg kell tenni. 
 
Vajda Balázs képviselı elmondja, hogy bıvül a szolgáltatás, újabb, nagyobb szelektív 
hulladékgyőjtık kerülnek elhelyezésre. A házi komposztáláshoz is segítséget nyújt a 
szolgáltató. Felhívja a lakosság figyelmét, hogy nem kell a legnagyobb kukához ragaszkodni. 
Győjtsenek szelektíven, kevesebb lesz az elszállítandó szemét. Telefonon is lehet kérni a 
szolgáltatót, hogy módosítsa a szerzıdést a kisebb mérető kuka használatára, de az edényzet 
beszerzése elıtt mindenképpen egyeztessenek a szolgáltatóval. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı kéri, hogy ne tartsák ellenségüknek a Zöldfok Zrt.-t. A mi 
szemetünket viszik el, és komoly jogszabályi elıírásoknak megfelelıen kerül 
megsemmisítésre. Ha tudatosan kezdünk foglalkozni a saját szemetünkkel, a Zöldfok 
költségei is csökkennek, és így a szemétszállítás díja is. Enying szerte fontos és figyelmet 
igényel a szemét összeszedése, megsemmisítése, ha nem történik meg, elönt minket a 
szemét. Felhívja a figyelmet a Zöldfok rekultivációjára Enying és Kabókapuszta között, ami 
100 milliós nagyságrendő beruházás. Aki arra jár, láthatja, hogy most az élhetı környezet 
elvárásainak megfelel. 
 
Méreg János alpolgármester kéri, hogy aki a rendelettervezet elfogadásával egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 

A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással 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 
15/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendeletet alkotja. 

 
 
 
3.8 Városvédı, -Szépítı és Hagyományırzı Egyesület kérelme – díszkerítés 
 
Viplak Tibor GB elnök ismerteti a bizottság díszkerítés visszahelyezéséhez hozzájárulás 
megadására irányuló, melléklet szerinti, 31/2012. (IV. 11.) számú határozatát. 
 
Méreg János alpolgármester kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
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A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
102/2012. (IV. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Városvédı, Szépítı és Hagyományırzı 
Egyesület kérelmét támogatja, és hozzájárul ahhoz, hogy az 
Árpád szobornál található díszkerítés felújítva a régi helyére 
visszakerüljön. 
 
Felhívja az Egyesület figyelmét arra, hogy a munkálatok 
megkezdése elıtt a Polgármesteri Hivatal munkatársaival 
egyeztessen. 

 
 
 
3.10 Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás, önkormányzati 

határozatok kérése 
 
Viplak Tibor GB elnök ismerteti, hogy a társulásba való belépéssel KEOP beruházáshoz 
csatlakoztak. KEOP-on belül nyert az önkormányzat támogatást a szennyvízberuházásra is. 
A konzorcium pályázatot nyújtott be a somi regionális hulladékkezelı telep fejlesztésére. Ha 
nyer a konzorcium, lehetıség nyílik, hogy komposztáló edényeket kapjon a lakosság, és 
komoly válogatómővet létesítenének. Ezzel csökkenthetı lenne a lerakási díj. Kérték, hogy 
kettı határozatot hozzon a testület, az egyik arra irányul, hogy a második fordulóban részt 
vesz, a másik pedig arra, hogy a megvalósíthatósági tanulmányt és a koncepció díjképzését 
elfogadja. A bizottság támogatta mindkettıt. Ismerteti a nyilatkozattételre irányuló, 
melléklet szerinti határozatát. 
 
Méreg János alpolgármester kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
103/2012. (IV. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
nyilatkozatot tesz, hogy a KÖRNYEZET ÉS ENERGIA 
OPERATÍV PROGRAMBAN kiírásra került 1.1.1/09-11 
kódszámú, „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási 
rendszerek fejlesztése” címő pályázati felhívásra a Dél-Balatoni 
és Sióvölgyi Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás által beadott „Dél-Balaton és Sióvölgy Nagytérségi 
Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium mőködési területén a 
Somi Regionális Hulladékkezelıtelep fejlesztése” nevő II. 
fordulós pályázaton kívül az adott projekthez, projektelemhez 
kapcsolódóan (hulladékgazdálkodás fejlesztése) Enying Város 
Önkormányzata nem vesz részt más pályázatban, támogatási 
konstrukcióban. 
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Viplak Tibor GB elnök ismerteti a bizottság RMT-hez kapcsolódó igazolásra irányuló, 
melléklet szerinti határozati javaslatát. 
 
Méreg János alpolgármester kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
104/2012. (IV. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete igazolja, 
hogy az üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, és a 
KEOP-7.1.1.1/2F/09-11 pályázati konstrukció keretében 
benyújtott „Dél-Balaton és Sióvölgy Nagytérségi 
Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium mőködési területén a 
Somi Regionális Hulladékkezelıtelep fejlesztése” címő 
pályázati anyaghoz készített Részletes Megvalósíthatósági 
Tanulmányban (továbbiakban: RMT) feltüntetett adatok, 
információk a valóságnak megfelelnek. Az RMT-ben 
bemutatott üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát, díjképzést 
megismerte, elfogadta, és annak betartását a támogatás 
visszafizetésének terhe mellett vállalja a projekt befejezését 
követı minimum 5 évig. 
 
Jelen határozat mellékletét képezi az RMT-ben bemutatásra 
kerülı üzemeltetési, díjképzési és díjpolitika. 

 
 
3.11 Folyószámlahitel meghosszabbítás 
 
Viplak Tibor GB elnök elmondja, hogy lejárt a folyószámlahitel szerzıdés. Ismerteti a 
bizottság hitel meghosszabbítására irányuló, melléklet szerinti határozatát. 
 
Méreg János alpolgármester kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
105/2012. (IV. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Magyar Takarékszövetkezet Bank Zrt-vel 
megkötött folyószámla hitel szerzıdést 2012. december 31-ig 
meghosszabbítja. A folyószámla hitel (al)polgármesteri 
hatáskörben, mőködési célra vehetı igénybe. 
 

Felhatalmazza az alpolgármestert a mőködéshez kapcsolódó 
hitelek átstrukturálására, beleértve annak megemelését, 
továbbá kormányzati engedély megkérésének elıkészítésére. 
 

Határidı: azonnal 
Felelıs: Méreg János alpolgármester 
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3.12 Mezıföldi Többcélú Kistérségi Társulási Megállapodás módosítása 
 
Viplak Tibor GB elnök elmondja, hogy a jogszabályok miatt terjesztette a módosítást a 
tagtelepülések elé az irodavezetı. A bizottság megismerte és támogatta a módosítás 
elfogadását. Ismerteti a bizottság társulási megállapodás módosításának elfogadására 
irányuló, melléklet szerinti határozatát. 
 
Méreg János alpolgármester kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
106/2012. (IV. 25.) számú határozata: 
Melléklet szerint. 

 
 
Viplak Tibor GB elnök elmondja, hogy a Mezıföldi Többcélú Kistérségi Társulás 
pénzmaradványát nem lakosságarányosan, hanem egyformán osztották el, míg a befizetés 
lakosságarányosan történik. Ezt Enying számára hátrányosnak ítélte a bizottság, ezért 
javasolja a társulási tanács döntése visszavonásának kezdeményezését, az eredeti 
elıterjesztés elfogadását, és törvényességi ellenırzés kezdeményezését. Ismerteti a bizottság 
melléklet szerinti határozatát. Azért volt fontos meghozni ezt a döntést, mert jelentıs anyagi 
hátrány érte az önkormányzatot. 
 
Méreg János alpolgármester kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
Buza Lajos képviselı jelzi, hogy szót kért volna szavazás elıtt. 
 
Méreg János alpolgármester nem vette észre, hogy Buza Lajos képviselı szólásra emelte a 
kezét, de természetesen megadja a szót. 
 
Buza Lajos képviselı – tekintve, hogy már szavazásban vannak – nem kíván szólni. 
 
A Képviselı-testület 6 igen, egyhangú szavazattal (Buza Lajos képviselı nem szavazott) az alábbi 
határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
107/2012. (IV. 25.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Mezıföldi Kistérségi Iroda 2012. április 7. 
napján megküldött levelében foglalt, Enying Város 
Önkormányzatát terhelı 3.403.745,- Ft hátralékot nem fizeti 
meg mindaddig, amíg a Mezıföldi Többcélú Kistérségi Társulás 
7/2012. (IV. 12.) számú határozatát – az eredeti elıterjesztésnek 
megfelelıen - nem módosítja oly módon, hogy a 
pénzmaradvány felosztására lakosságarányosan kerül sor.  
 



15/15 

Egyben felkéri Méreg János alpolgármestert, hogy 
kezdeményezze a Fejér Megyei Kormányhivatalnál a Mezıföldi 
Többcélú Kistérségi Társulás fenti számú határozatának 
törvényességi vizsgálatát. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Méreg János alpolgármester 

 
 
Méreg János alpolgármester – egyéb napirendi pont, kérdés, észrevétel nem lévén - 
megköszöni a részvételt és a nyílt ülést 17.25 órakor bezárja. 
 
 
Enying, 2012. május 7. 
 
 
 
 
 
    Méreg János      Mihályfi Gábor 
  alpolgármester           aljegyzı 
 
 
 
 
 
      Vajda Balázs             Dr. Lelkes Ákos 
         hitelesítı         hitelesítı 
     


