
01/38-13/2012. 
JEGYZİKÖNYV 

 
Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

2012. május 10-én 
tartott  r e n d k í v ü l i   n y í l t  ülésérıl 

 
 
Helye:    Polgármesteri Hivatal tanácsterem 
    8130 Enying, Kossuth u. 26. 
 
Jelen vannak:   Méreg János alpolgármester, 

Dr. Lelkes Ákos, Nyikos István, 
Vajda Balázs, Varga Gyula képviselık 

 
Szörfi István jegyzı 
Mihályfi Gábor aljegyzı 
 
Tolnai Zsuzsanna Szirombontogató Óvoda vezetı 
Petránszki Ida Laura településfejlesztési ügyintézı 
 
Szemerei Szilvia jegyzıkönyvvezetı 

 
Jelezte távolmaradását: Buza Lajos képviselı 
 
Nem jelezte távolmaradását: Gebula Béla Ákos, Viplak Tibor képviselık 
 
 
Méreg János alpolgármester köszönti a képviselıket, a megjelenteket, és az ülést 15.07 
órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselık határozatképes számban megjelentek, 
létszámuk 5 fı. A jegyzıkönyv vezetésére felkéri Szemerei Szilviát. A jegyzıkönyv 
hitelesítésére javasolja Nyikos István és Vajda Balázs képviselıket. Kéri, aki a hitelesítık 
személyével egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal a jegyzıkönyv hitelesítıjeként Nyikos István és 
Vajda Balázs képviselıket elfogadta. 
 
Méreg János alpolgármester szerint a képviselık a napirendet megkapták, módosításként 
javasolja a választással kapcsolatos új napirendi pont felvételét a nyílt ülés 2. napirendi 
pontjaként „Idıközi polgármester választás pótelıirányzat biztosítása” címmel. Kérdezi, 
van-e valakinek javaslata, kíván-e valaki hozzászólni. Hozzászólás nem lévén, kéri, hogy aki 
a választással kapcsolatos elıterjesztés napirendre vételével egyetért, kézfelemeléssel 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az „Idıközi polgármester választás pótelıirányzat 
biztosítása” elıterjesztést a nyílt ülés 2. napirendi pontjaként napirendre vette.. 
 
Méreg János alpolgármester – egyéb módosító javaslat nem lévén – kéri, hogy aki a fentiek 
szerint módosított napirenddel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal a módosított napirendet elfogadta. 
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1. Szirombontogató Óvoda pályázata 
 
Méreg János alpolgármester kéri az intézményvezetıt, ismertesse a pályázatot.  
 
Tolnai Zsuzsanna óvodavezetı elmondja, hogy a jegyzıkönyv mellékletét képezı levele 
tartalmazza a pályázat lényegét. Ez nem teljesen az a pályázat, amire vártak, mert szakmai 
pályázatról van szó, ami mindössze 30% eszközbeszerzést enged. A pályázatot 1-100 millió 
Ft-ig írták ki, 600-900 pályázó fog bekerülni, tehát telephelyenként kb. 4-5 millió Ft-tal 
számolnak a pályázat kiírói. Korlátlanul nem tudnak kiírni továbbképzést, mert a 
helyettesítést meg kell oldani. A Kossuth utcai épületben tornaszoba kialakítását el kell vetni, 
mert a pályázat nem támogat engedélyköteles átalakítást. A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 
tartalmazza azokat az elıírásokat, melyekkel az óvoda mőködéséhez rendelkezni kell, ezen 
jogszabálynak megfelelı eszközök szerezhetık be a pályázati támogatásból. A pályázatot a 
fenntartónak kell benyújtani. 18 hónap a megvalósítási idı, külön telephelyeken lehet 
megvalósítani. Az eszközbeszerzés megvalósítása függ attól mennyit szánnak 
továbbképzésre, s ezen összeg 30%-a fordítható eszközbeszerzésre. Ágyak cseréjére, 
öltözıszekrény-cserére, udvari játékok beszerzésére mindenképp jut a pályázatból. A 
tervezett ablakcsere stb. azonban nem megvalósítható. 
 
Méreg János alpolgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése. Minden képviselı megkapta 
a beérkezett ajánlatok összesítıjét, ki kellene választani a pályázati dokumentumok 
elkészítésére egy társaságot. 
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Tolnai Zsuzsanna óvodavezetı szeretné kihangsúlyozni a szakmaiságot. Kettı 
pályázatírónál van olyan pedagógiai háttér, akik a továbbképzést meg tudják valósítani, ezek 
pedig a Novoszolg Kft.  és a ZEP Kft. Az elıbbi cégnél már jártak továbbképzésen, az utóbbi 
pedig a Közép-Dunántúli Regionális Pedagógiai Intézettel mőködik együtt, így szintén volt 
már alkalmuk a továbbképzések során megtapasztalni munkájukat. 
 
Méreg János alpolgármester ismerteti a kettı említett cég összesítı szerinti árajánlatát. 
 
Tolnai Zsuzsanna óvodavezetı elmondja, hogy a projektmenedzsment költségeiben, 
magában a képzésszervezésben elszámolható. 
 
Szörfi István jegyzı felhívja rá a figyelmet, hogy van olyan ajánlattevı, aki teljesen ingyenes 
a számunkra. Akkor lett volna jó, ha az arány fordított, és 70%-ot lehet eszközbeszerzésre 
fordítani. Javasolja az önkormányzat számára legalacsonyabb költséggel járó R-Optimum 
Kft.-t megbízni. 
 
Tolnai Zsuzsanna óvodavezetı elmondja, hogy az R-Optimum Kft. játszótéri eszközökrıl 
küldött anyagot, ık az eszközbeszerzésben látják a hasznukat. Ugyanakkor pont az 
eszközbeszerzés a legkevesebb a pályázatban, könnyebb megoldani, mint a módszertani 
részt.  
 
Vajda Balázs képviselı idıközben választ kapott a kérdéseire. Elsıdlegesnek tartaná Tolnai 
Zsuzsanna véleményét, s azokból választani, akiket már ismernek, így kettı ajánlattevıre 
szőkült a kör. 
 
Szörfi István jegyzı ismerteti az R-Optimum Kft. ajánlatát, mely szerint helyiek adják a 
projektmenedzsmentet. 
 
Tolnai Zsuzsanna óvodavezetı szerint, mivel a pályázatban projektmenedzsmentet és 
szakmai vezetést is kell biztosítani, kellene legalább egy ember, aki akár az elszámolásnál, 
akár a tanfolyam megszervezésénél segítséget nyújt. Az erre biztosított pénzek nem 
maradnak itt az önkormányzatnál. Az általa említett kettı szolgáltató már eleve biztosítja a 
tanfolyamszervezést. A tiszta nyereség a pár millió forintos eszközfejlesztés, a többi elméleti 
tudás. 
 
Méreg János alpolgármester kérdezi, hogy egy ilyen tréningnek mennyi a költsége. 
 
Tolnai Zsuzsanna óvodavezetı nem tudja, mert ilyet még nem tartottak. Kb. 3-400 eFt lehet. 
 
Méreg János alpolgármester kérdezi, hogy a tréning egy napos-e. 
 
Tolnai Zsuzsanna óvodavezetı elmondja, hogy az ár egy napos tréningre vonatkozik. 
Szerinte a szervezést azért nem érdemes az intézménnyel elvégeztetni, mert aránytalanul 
nagy munka ahhoz képest, hogy nem az óvoda kapja érte a pénzt. Maguknak nem 
tarthatnak képzést. 
 
Méreg János alpolgármester javasolja azzal a céggel szerzıdni, amelyik képzést is tart. 
Kérdezi, van-e valakinek véleménye, kérdése. Kérdezi, hogy az R-Optimum Kft. meg tudja-e 
csinálni az oktatásszervezést. 
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Petránszki Ida településfejlesztési ügyintézı elmondja, hogy az árajánlatukban nem 
szerepel, hogy meg tudnák-e csinálni a képzésszervezést, az inkább az eszközökre 
vonatkozik. 
 
Varga Gyula képviselı kérdezi, hogy mekkora a teljes pályázati összeg, amiben az 
óvodavezetés gondolkodik. 
 
Tolnai Zsuzsanna óvodavezetı elmondja, hogy óvodánként 4 millió Ft-tal számoltak. 
 
Varga Gyula képviselı összegzi, hogy 12 millió Ft+ÁFA-ról van szó, tehát ennek a 6%-a 
lenne a sikerdíj. 
 
Méreg János alpolgármester kérdezi, hogy utófinanszírozott-e a pályázat. 
 
Tolnai Zsuzsanna óvodavezetı elmondja, hogy a pályázat utófinanszírozott. 
 
Méreg János alpolgármester kérdezi, hogy mennyi pénzzel és mennyi ideig kell 
elırefinanszírozni. 
 
Tolnai Zsuzsanna óvodavezetı elmondja, hogy a többi pályázathoz hasonlóan elıleg 
kérhetı. 
 
Méreg János alpolgármester kérdezi, mikor van az utolsó beadási nap. 
 
Tolnai Zsuzsanna óvodavezetı elmondja, hogy a pályázatot 2012. június 1-tıl június 30-ig 
lehet beadni. 
 
Méreg János alpolgármester szerint arról kell dönteni, indul-e az önkormányzat, és kit 
bíznak meg a dokumentáció elkészítésével. Kérdezi, van-e valakinek véleménye ezzel 
kapcsolatban. 
 
Varga Gyula képviselı szerint a fejlıdés érdekében a 100%-os pályázaton indulni kell. Nem 
tudja, van-e az óvodai nevelésben minıségbiztosítás, de a szakmai szinten tartás, fejlesztés 
akár elıfeltétele is lehet további pályázatoknak. 
 
Méreg János alpolgármester kérdezi, hogy Tolnai Zsuzsanna szerint ki a legmegfelelıbb. 
 
Tolnai Zsuzsanna óvodavezetı szerint a Novoszolg Kft. és a ZEP Kft. a legmegfelelıbb. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı szerint kevesen vannak jelen, célszerőnek tartaná, ha 
kikristályosodott véleményük lenne, nehogy szétszavazzanak. 
 
Varga Gyula képviselı szerint a ZEP Kft.-nek van a legtöbb területre kiterjedı ajánlata. 
 
Vajda Balázs képviselı úgy véli, ha más intézménynél hagytak szabadságot az 
intézményvezetınek, hogy kit választ pályázatíróként, itt is el kellene fogadni az ajánlatát. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı egyetért. 
 
Tolnai Zsuzsanna óvodavezetı ismerteti, hogy mindkettı általa említett cég képviselıje azt 
mondta, végigkísérik a pályázatot. Ha neki kellene választani, a Novoszolg. Kft.-t választaná. 
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Méreg János alpolgármester szerint az ajánlatok tartalmát is érdemes megnézni a Novoszolg 
Kft.-t és az ZEP Kft.-t illetıen. 
 
Petránszki Ida Laura településfejlesztési ügyintézı elmondja, hogy mindkettı vállalja a teljes 
lebonyolítást. 
 
Méreg János alpolgármester 1 perc szünetet rendel el. Az ülés 15.31 órakor változatlan 
képviselıi létszámmal folytatódik. 
 
Méreg János alpolgármester ismerteti a melléklet szerinti határozati javaslatot azzal, hogy a 
Novoszolg Kft. adatai kerüljenek beillesztésre, s a költség 6%. Kéri, aki a határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
118/2012. (V. 10.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Társadalmi Megújulás Operatív Program 
keretében meghirdetett TÁMOP-3.1.11-12/2 kódszámú, a 
„Óvodafejlesztés” címmel kiírt pályázaton részt kíván venni.  
 
A fejlesztési cél:. A színvonalas kisgyermekkori nevelés 
biztosítása minden gyermek számára. Az óvodai nevelés 
minıségbiztosításának elımozdítása. Az óvodapedagógus, az 
óvodavezetı, és a pedagógiai és nevelı munkát segítı 
(pedagógiai asszisztens, dajka), valamint a technikai 
személyzeti ellátottság javítása, a foglalkoztatottak szakmai 
felkészültségének fejlesztése. A jól képzett szakembereknek a 
szakterületre történı vonzása, képzése és megtartása. A szülık 
támogatása azon szerepükben, hogy az elsı életévekben ık 
gyermekeik elsı számú nevelıi, valamint az óvodák arra való 
ösztönzése, hogy alakítsanak ki szoros együttmőködést a 
szülıkkel. 
 
A fejlesztés megvalósulási helye: „Szirombontogató Óvoda 
8130 Enying, Vas G. u. 1. székhely, Kossuth u. 25. és Fı u. 61/A. 
telephelyek” 
 
A Képviselı-testület a pályázat elkészítésével megbízza a 
Novoszolg Kft.-t (1138 Budapest, Párkány u. 20. fsz. 4., 
képviseli: dr. Novák István ügyvezetı) a határozat 
elválaszthatatlan mellékletét képezı ajánlat szerint. 
 
A pályázati dokumentáció elkészítésének költsége sikeres 
pályázat esetén sikerdíj, az elnyert támogatás 6%-a, mely a 
menedzsment és a nyilvánosság keretein belül elszámolható. 
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Felkéri a társaságot, hogy készítse el a vállalkozói szerzıdést 
az ajánlatnak és a Képviselı-testület határozatának 
megfelelıen. 
 
Felhatalmazza az alpolgármestert a vállalkozói szerzıdés 
aláírására. 
 
Felelıs:  Méreg János alpolgármester 
 Tolnai Zsuzsanna Szirombontogató Óvoda 

vezetı 
Határidı:  a vállalkozói szerzıdés aláírását illetıen 2012. 

május 18. 
a pályázat benyújtását illetıen 2012. június 30. 

 
 
Méreg János alpolgármester kéri Szörfi István jegyzıt, hogy ismertesse elıterjesztését. 
 
15.32 órakor Tolnai Zsuzsanna óvodavezetı, Petránszki Ida Laura településfejlesztési ügyintézı elhagyja a 
tanácstermet. 

 
 
2. Idıközi polgármester-választás – pótelıirányzat biztosítása 
 
Szörfi István jegyzı elmondja, hogy az idıközi polgármester választásra szeretne kérni 
pótelıirányzatot. Ismerteti, hogy május 18-ig lehet leadni az ajánlószelvényeket. A 
választásra biztosított központi forrás a költségeket kb. fele részben fedezi. Az 
ajánlószelvények kézbesítésére 50,- Ft-ot biztosít, a posta 105,- Ft-ért kézbesít. Az állami 
normatívát 1 jegyzıkönyvvezetıre biztosítják, Enyingen kb. 17 éve 2 jegyzıkönyvvezetı 
van. Ezért kéri 600 eFt pótelıirányzatot biztosítani az idıközi polgármester választásra. 
 
Méreg János alpolgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés nem lévén 
kéri Szörfi István jegyzıt, hogy ismertesse határozati javaslatát. 
 
Szörfi István jegyzı ismerteti az idıközi polgármester választásra 600.000,- Ft pótelıirányzat 
biztosítására irányuló melléklet szerinti határozati javaslatát.  
 
Méreg János alpolgármester kéri, aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással 
szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 5 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
119/2012. (V. 10.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Polgármesteri Hivatal részére az idıközi 
polgármester választás költségeire 600.000,- Ft pótelıirányzatot 
biztosít a mőködési hitel terhére. 
 
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az elıirányzat-
módosítást az önkormányzati elıirányzat-nyilvántartásban 
vezesse át, továbbá a költségvetési rendelet módosításakor az 
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elıirányzat-módosítást a költségvetési rendeletben 
szerepeltesse.  
 
Határidı:  azonnal 
Felelıs:  Méreg János alpolgármester 

 
 
 
Méreg János alpolgármester – több észrevétel nem lévén – a nyílt ülést 15.32 órakor bezárja, 
és zárt ülést rendel el. 
 
 
Enying, 2012. május 21. 
 
 
 
 
 
 
  Méreg János      Szörfi István 
            alpolgármester                       jegyzı 
 
 
 
 
 
 
           Nyikos István      Vajda Balázs 
   hitelesítı          hitelesítı 


