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Pıdör Gyula polgármester az ülést 15.00 órakor megnyitja, megállapítja, hogy a képviselık 
határozatképes számban megjelentek, létszámuk 8 fı. A jegyzıkönyv hitelesítésére javasolja 
Dr. Lelkes Ákos és Nyikos István képviselıket. Kéri, hogy aki a hitelesítık személyével 
egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal a jegyzıkönyv hitelesítıjeként Dr. Lelkes Ákos és 
Nyikos István képviselıket elfogadta. 
 
A jegyzıkönyv vezetésére felkéri Szemerei Szilviát. A napirend ismertetése elıtt három 
információt szeretne megismertetni elsısorban a TV-nézıkkel. Elmondja, hogy a 
hulladékudvarban minden szerdán 14.00-18.00 óráig, szombaton 8.00-13.00 óráig a 
www.enying.eu honlapon megtalálható hulladékfajták és mennyiségek ingyenesen 
lerakhatók. Tolmácsolja a Református Iskola meghívóját a Zenei Világnapra, valamint 
holnap 18.00 órai kezdettel fórumot tart, ahol meghallgatja a kérdéseket és választ ad rájuk. 
A napirenddel kapcsolatban néhány módosító javaslattal kíván élni. A zárt ülés 1. 
napirendjét kéri levenni a napirendrıl. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal a zárt ülés 1. napirendi pontját levette a 
napirendrıl. 
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Pıdör Gyula polgármester a 3.15 napirendi pontot javasolja levenni a napirendrıl 
érdekmúlás miatt. A vevıjelölt a 4,5 millió Ft-os vételárat nem tartotta megfelelınek, ezért 
elállt vételi szándékától. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal a 3.15 napirendi pontot levette a napirendrıl . 
 
Pıdör Gyula polgármester 1.6 napirendi pontként kéri felvenni a „Leader helyi termék piac 
kialakítása” elıterjesztést. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal a „Leader helyi termék piac kialakítása” 
elıterjesztés 1.6 napirendi pontként való napirendre vételét elfogadta. 
 
15.05 órakor megérkezik Varga Gyula képviselı az ülésre. A Képviselı-testület létszáma 9 fı. 
 
Pıdör Gyula polgármester Buza Lajos képviselınek adja meg a szót, aki jelezte, hogy 
napirend elıtt kíván szólni. Három percet biztosít a felszólalásra. 
 
Buza Lajos képviselı (szó szerint): „Tisztelt Polgármester úr, Képviselı-testület! Az elızı 
testületi ülésen felvetett dologra megköszönöm Polgármester úrnak, hogy kiküldte a 
Cafeteria szabályzatot. Én megkérem a Polgármester urat, hogy törvényességi szempontból 
mind az elfogadását, mind a tartalmát mivel van a Képviselı-testületnek egy olyan 
határozata, hogy csak kötelezı cafeteria-juttatásokat tartalmazó költségvetést fogadunk el, 
hogy ez megfelel-e ennek a kritériumnak. Amennyiben nem, kérem a szükséges 
intézkedéseket megtenni, és megkérem a Polgármester urat, hogyha bármilyen idézı jelben 
csontváz kiesik a szekrénybıl, idáig mindig arról kaptunk tájékoztatást, hogy milyen rettentı 
nagy szigorító intézkedések és megtakarítások történtek. Az elızı Képviselı-testületnek volt 
egy olyan határozata, hogy csak a Képviselı-testület engedélyével lehet tanulmányi 
szerzıdést kötni. Kérem, hogy nézze meg, hogy hány ilyen tanulmányi szerzıdéssel 
rendelkezik az önkormányzat, mert információi szerint van olyan tanulmányi szerzıdés, 
amit a Képviselı-testület nem hagyott jóvá, és meg van kötve, és ez több százezer forintba 
kerül évente a Képviselı… vagyis Enying Város Önkormányzatának. Köszönöm szépen.” 
 
Pıdör Gyula polgármester - egyéb napirendet módosító javaslat nem lévén - kéri, hogy aki a 
módosított napirenddel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal a módosított napirendet elfogadta. 
 
Napirend: 
Nyílt ülés  
 

1. Polgármester, Alpolgármester elıterjesztései 
1.1 2012. évi költségvetési rendelet módosítása 

/A Gazdasági Bizottság anyagában található./ 
1.2 2012. I. félévi beszámoló 

/A Gazdasági Bizottság anyagában található./ 
1.3 Mezıföldi Többcélú Kistérségi Társulás megszüntetése 
1.4 Kezdeményezés általános iskolák és gimnáziumok további önkormányzati 

mőködtetése 
1.5 Településközpont rehabilitáció pályázat benyújtása 
1.6 Leader helyi termék piac kialakítása 

 
 Elıadó: Pıdör Gyula 
 polgármester 
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2. Jegyzı, Aljegyzı elıterjesztései 
2.1 Az egyes szociális ellátásokról szóló 14/2000. (IV. 19.) önkormányzati 

rendelet módosítása 
/A Humán Bizottság támogató döntése a bizottság anyagában olvasható./ 

2.2 A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati 
rendelet megalkotása 

 
  Elıadó: Mihályfi Gábor 
               aljegyzı 
 
 

3. Gazdasági Bizottság elıterjesztései 
4.1 Korábbi elıterjesztések 

/2012. július 11-i GB ülés anyagában, jegyzıkönyvében olvasható./ 
3.1.1 100 éves a Városháza emléktábla elhelyezése 
3.1.2 Központi/csoportos energia beszerzés – Sourcing Hungary Kft. 
3.2 Blaski Miklósné kérelme 
3.3 Telenor-víztorony tulajdonosi hozzájárulás kérelme 
3.4 Tartálymegszüntetési ajánlatok 
3.4.1 Mobilszer-Trade Kft. /2012. július 11-i GB ülés anyagában, 

jegyzıkönyvében olvasható./ 
3.4.2 HOTIMIX Kft. 
3.5 Juhász Imre kérelme 
3.6 MVH-Leader pályázat mőszaki ellenır kiválasztása 
3.7 Resport Hungary Kft. sportpálya bérlet igénye 
3.8 Szakorvosi rendelı 50. évfordulója 
3.9 Bang-Jensen emléktábla és park 

/A Humán Bizottság döntése a Humán Bizottság elıterjesztései között 
olvasható./ 

3.10 Kiserdı lakópark – Petıházi Szilveszter szerzıdés 
3.11 A nemzeti köznevelésrıl szóló törvény módosítása 
3.12 ESZI ellenırzés hiányosságok megszüntetése 
3.13 Éves belsı ellenırzési terv 2. számú módosítása 
3.14 Belsı ellenırzési jelentések 
3.14.1 EVÖ bevételeinek pénzügyi és szabályszerőségi vizsgálata /2012. 

július 11-i GB ülés anyagában, jegyzıkönyvében olvasható./ 
3.14.2  A 2011. évi beszámoló felülvizsgálatáról 
3.15  

 
  Elıadó: Viplak Tibor 
          GB elnöke 
 
Zárt ülés  
 

1.  
 

 
2. Gazdasági Bizottság elıterjesztései 

Lakbértartozás miatti lakásbérleti szerzıdés felmondása 
 

  Elıadó: Viplak Tibor 
           GB elnöke 
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3. Humán Bizottság elıterjesztései 
3.1 Fellebbezés szociális étkeztetéssel kapcsolatban 
3.2 Kitüntetési javaslatok 

/Az elıterjesztés 2012. szeptember 24. napján kerül kiküldésre./ 
 

  Elıadó: Dr. Lelkes Ákos 
             HB elnöke 
 
 
1. Polgármester elıterjesztései 
1.1 2012. évi költségvetési rendelet módosítása 
 
Pıdör Gyula polgármester kéri, ha valakinek kérdése, hozzáfőznivalója van, tegye meg 
most. Kérdés, hozzászólás nem lévén ismerteti a Gazdasági Bizottság rendelettervezet 
elfogadására irányuló melléklet szerinti határozatát. Kéri, hogy aki a rendelettervezet 
elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 

A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal Enying Város Önkormányzata 
2012. évi költségvetésérıl szóló 4/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelet 
módosításáról jelen jegyzıkönyv mellékletét képezı 23/2012. (IX. 28.) 
önkormányzati rendeletet alkotja. 

 
 
 
1.2 2012. I. félévi beszámoló 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy a határozati javaslat a Gazdasági Bizottság 
anyagában megtalálható. Kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése, hozzáfőznivalója. Kérdés, 
hozzászólás nem lévén ismerteti a az I. félévi beszámolóra vonatkozó melléklet szerinti 
106/2012. (IX. 12.) számú határozati javaslatot. Kéri, hogy aki az I. félévi beszámolóval 
egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
233/2012. (IX. 26.) számú határozata: 
1. Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy „Enying Város Önkormányzat 2012. 
költségvetésének I. féléves teljesítését jelen határozat 1-4. 
melléklete szerint 

919.426 eFt bevétellel 
837. 081 eFt kiadással 

 
a finanszírozási bevételek – likvid hitel igénybevétel - 
halmozódása nélkül és  
a finanszírozási kiadások - likvid hitel törlesztés - halmozódása 
nélkül:  
 

677.601 eFt korrigált bevétellel 
595.256 eFt korrigált kiadással 

jóváhagyja. 
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2. A Képviselı-testület az önkormányzat 2012. június 30-i  
 
-  pénzeszközeinek állományát 53.976 eFt összegben, 
-  szállítói tartozását 31.658 eFt összegben, 
-  folyószámla és munkabér hitel állományát 125.205 eFt 
összegben,  
-  forgóeszköz hitel állományát 60.525 eFt összegben, 
-  hosszú lejáratú hitel és kölcsön  állományát 79.579 eFt 
összegben  
 
jóváhagyja. 

 
 
 
1.3 Mezıföldi Többcélú Kistérségi Társulás megszüntetése 
 
Gebula Béla Ákos képviselı kiegészítésként elmondja, hogy az ülés elıtt telefonhívása volt, 
Dég polgármesterével és jegyzıjével beszélt, s tájékoztatást kapott egyeztetve a 
törvényességi fıosztállyal. A minisztériumok kérik október 15-ig az önkormányzatok 
türelmét. A jogszabály módosulni fog. Döntéseket lehet hozni, a jogszabály majd legfeljebb 
felülírja azokat. 
 
Pıdör Gyula polgármester szerint fontos a tájékoztatás. Ismerteti a Kistérségi Tanács 
melléklet szerinti 26/2012. (IX. 03.) számú határozatának 1) pontját. Kéri, hogy aki a jogutód 
nélküli megszüntetéssel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
234/2012. (IX. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a 2004. április 4. napjával megalakult 
Mezıföldi Többcélú Kistérségi Társulás 2013. március 31. napi 
hatállyal, jogutód nélkül, közös megegyezéssel történı 
megszüntetését támogatja. 
 
Határidı: a Társulás értesítése tekintetében 2012. 

szeptember 30. 
egyebekben folyamatos 

Felelıs: Pıdör Gyula polgármester 
 
Pıdör Gyula polgármester ismerteti a Kistérségi Tanács melléklet szerinti 26/2012. (IX. 03.) 
számú határozatának 2) pontját azzal, hogy a munkaszervezet tekintetében a megszüntetés 
dátuma 2013.03.31. Várhatóan néhány pont módosulni fog a jogszabályváltozás 
következtében. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele ezzel kapcsolatban. Kérdés, 
hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a feladatok fokozatos megszüntetésével egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
235/2012. (IX. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Mezıföldi Többcélú Kistérségi Társulás által 
ellátott feladatok alábbi idıpontokban történı megszüntetését 
támogatja. 
 
- a belsı ellenırzés tekintetében 2012.12.31. 
- a központi orvosi ügyelet tekintetében 2013.01.31. 
- logopédiai ellátás tekintetében 2012.12.31. 
- pályaválasztási tanácsadás tekintetében 2012.12.31. 
- a munkaszervezet tekintetében 2013.03.31. 
 
Határidı: a Társulás értesítése tekintetében 2012. 

szeptember 30. 
egyebekben folyamatos 

Felelıs: Pıdör Gyula polgármester 
 
 
Pıdör Gyula polgármester ismerteti a Kistérségi Tanács melléklet szerinti 26/2012. (IX. 03.) 
számú határozatának 3) pontját. Javasolja saját hatáskörben megoldani. Kérdezi, van-e 
valakinek kérdése, felvetése. Amennyiben társulási formában kívánja megoldani a testület, 
arról is nyilatkozni kell, hogy a gesztor szerepét vállalja-e. Kéri, hogy aki a saját hatáskörben 
való feladatmegoldással egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
236/2012. (IX. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Mezıföldi Többcélú Kistérségi Társulás 
megszüntetését követıen a központi orvosi ügyelet, mint 
kötelezı önkormányzati feladat ellátását saját hatáskörben 
kívánja megoldani. 
 
Határidı: a Társulás értesítése tekintetében 2012. 

szeptember 30. 
egyebekben 2013. január 31. 

Felelıs: Pıdör Gyula polgármester 
 
 
Pıdör Gyula polgármester ismerteti a Kistérségi Tanács melléklet szerinti 26/2012. (IX. 03.) 
számú határozatának 4) pontját. Társulási forma esetén szintén nyilatkozni kell arról, hogy a 
gesztor szerepét vállalja-e Enying. Kérdezi, van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. 
Kérdés, hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a meglévı társulás keretében való 
feladatmegoldással egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.  
 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
237/2012. (IX. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Mezıföldi Többcélú Kistérségi Társulás 
megszüntetését követıen a jelzırendszeres házi 
segítségnyújtás, mint szociális alapfeladat ellátását továbbra is 
mikrotársulási formában kívánja ellátni. 
 
A mikrotársulásban érintett képviselı-testületek egybehangzó 
szándéka esetén 2013. január 1. napjától továbbra is vállalja a 
mikrokörzeti társulásban a gesztor szerepét. 
 
Határidı: a Társulás értesítése tekintetében 2012. 

szeptember 30. 
egyebekben 2013. január 31. 

Határidı: Pıdör Gyula polgármester 
   ESZI vezetı 

 
 
Pıdör Gyula polgármester ismerteti a Kistérségi Tanács melléklet szerinti 26/2012. (IX. 03.) 
számú határozatának 6) pontját. Javasolja, hogy értékeltessék fel egy hivatalos 
márkakereskedéssel az egyes eszközöket. Itt autóról, számítógépekrıl van szó. Kérdezi, van-
e valakinek kérdése, hozzászólása.  
 
Mihályfi Gábor aljegyzı, ha a Képviselı-testület támogatja Polgármester úr javaslatát, 
javasolja, hogy hatalmazzák fel a polgármestert, hogy hallgassa meg a többi tanácstag 
ajánlatát, mit ajánlanak fel értékesítésre, és utána dönthet a Képviselı-testület arról, hogy az 
önkormányzat érdekeire figyelemmel melyek az Enying Város Önkormányzata számára 
ténylegesen szükséges eszközök. Jelenleg nem tudják, mit akarnak átadni és milyen áron. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı a megfogalmazásban változtatást javasol. A tárgyi eszközök 
értékének meghatározására több módszer van pl.: nettó pótlási érték, piaci érték, mőszaki 
érték stb. Javasolja, hogy a piaci érték meghatározása szerepeljen a határozatban. Piaci 
értékmeghatározás történjen. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e egyéb hozzászólás. Kéri, hogy aki a fenti 
kiegészítések elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
238/2012. (IX. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete javasolja, 
hogy a Mezıföldi Többcélú Kistérségi Társulás tulajdonában 
álló, könyv szerint 0 értéket képviselı kis- és nagyértékő tárgyi 
eszközök valamint immateriális javak értékmeghatározási 
módszerének kiválasztásánál a piaci érték megállapítására, 
valamint a polgármester felkérésére irányuló módosító 
javaslatot elfogadta. 

 
 



8/23 

Pıdör Gyula polgármester kéri, hogy aki a piaci értékmeghatározásra irányuló, fentiek 
szerint módosított határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
239/2012. (IX. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete javasolja, 
hogy a Mezıföldi Többcélú Kistérségi Társulás tulajdonában 
álló, könyv szerint 0 értéket képviselı kis- és nagyértékő tárgyi 
eszközök valamint immateriális javak értékmeghatározása piaci 
értéken történjen. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy Enying Város Önkormányzata 
érdekeire figyelemmel az önkormányzat számára szükséges 
eszközök áráról a Képviselı-testületet tájékoztassa. 
 
Határidı: a Társulás értesítése tekintetében 2012. 

szeptember 30. 
egyebekben folyamatos 

Felelıs: Pıdör Gyula polgármester 
 
 
Pıdör Gyula polgármester ismerteti a Kistérségi Tanács melléklet szerinti 26/2012. (IX. 03.) 
számú határozatának 7) pontját. Elmondja, hogy a szükséges anyagi fedezet rendelkezésre 
áll, a kistérségi tanács által jelenleg birtokolt összegrıl van szó. Kérdezi, van-e valakinek 
kérdése, észrevétele, kiegészítése. Kb. ½ évig tudnák finanszírozni az egészet, de negyedévet 
szeretnének engedélyezni. Kéri, hogy aki a kötelezettségteljesítés gyakorlásával és 
teljesítésével egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
240/2012. (IX. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Mezıföldi Többcélú Kistérségi Társulás 
jogutód nélküli megszüntetését követıen – a szükséges anyagi 
fedezet rendelkezésre bocsátása mellett – az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (5) – (6) bekezdésében 
foglalt feladatokat vállalja, ezen feladatokat Enying Város 
Polgármesteri Hivatala, mint költségvetési szerv útján teljesíti 
és gyakorolja. 
 
Határidı: a Társulás értesítése tekintetében 2012. 

szeptember 30. 
egyebekben folyamatos 

Felelıs: Pıdör Gyula polgármester 
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1.4 Kezdeményezés általános iskolák és gimnáziumok további önkormányzati 
mőködtetése 

 
Pıdör Gyula polgármester ismerteti, hogy érkezett egy levél a XIII. kerületi 
önkormányzattól, melyben a Képviselı-testület csatlakozási szándékáról kérnek 
nyilatkozatot ahhoz a kezdeményezéshez, hogy az oktatási intézmények fenntartása 
továbbra is önkormányzati kézben maradjon. Kéri, hogy ne fogadják el a kezdeményezéshez 
való csatlakozást, hiszen Enyingen pontosan az ellenkezıre van szándék. 
 
Viplak Tibor Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság hasonló témában pont 
ezzel ellenkezı döntést hozott, mely a bizottság elıterjesztései között szerepel majd. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy a fenntartás és a mőködtetés teljesen különvált 
egymástól. A budapesti önkormányzat arra kéri a többi önkormányzatot, hogy a fenntartást, 
ami január 1-tıl kötelezı állami feladat, azt vegye vissza. A bizottság pedig a mőködtetésrıl 
döntött. 
 
Viplak Tibor Gazdasági Bizottság elnöke köszöni Aljegyzı úr kiegészítését, a bizottság 
természetesen tudja, hogy mirıl döntött. Nyilvánvalóan azt is tudja, hogy január 1-tıl a 
fenntartás átmegy az állam kezébe. A XIII. kerületi önkormányzat részérıl más jellegő 
elképzelés lenne. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı úgy gondolja, hogy teljesen ellentétes lenne a korábbi 
döntésekkel a kezdeményezés támogatása. Arra vár a Képviselı-testület már régóta, hogy 
megtörténjen az átvétel. 
 
Vajda Balázs képviselı felhívja rá a figyelmet, hogy ez a XIII. kerületi polgármester 
kezdeményezése, ami nem az enyingi döntésekkel egyenértékő. 
 
Pıdör Gyula polgármester kéri, hogy aki a csatlakozás elvetésével egyetért, kézfelemeléssel 
szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
241/2012. (IX. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete nem 
kíván csatlakozni az arra irányuló kezdeményezéshez, hogy az 
iskolák továbbra is önkormányzati fenntartásban 
maradhassanak. 

 
 
 
1.5 Településközpont rehabilitáció pályázat benyújtása 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy a képviselık a kiegészített anyagot megkapták. 
Kérdezi, van-e hozzá kérdésük, hozzáfőznivalójuk. Kérdés, hozzászólás nem lévén ismerteti 
a pályázat benyújtására irányuló melléklet szerinti határozati javaslatot. Kérdezi, van-e 
valakinek kérdése, kiegészítése, módosító javaslata. Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy 
aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
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A Képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
242/2012. (IX. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy KDOP-3.1.1/C-12 kódszámú, 
Kistelepüléseken a településkép javítása c. pályázati 
konstrukció keretében pályázatot kíván benyújtani. 
 
A pályázati önrészt saját forrásból biztosítja.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester 

 
 
 
1.6 Leader helyi termék piac kialakítása 
 
Pıdör Gyula polgármester ismerteti, hogy a meghirdetett pályázatra többen jelezték 
csatlakozási szándékukat, végül csak egy cég jelentkezett. Tárgyalások folytak, melynek 
eredményeként új ajánlatot adott be a pályázó, melyben csökkentette az ajánlati összeget. Az 
anyagban megtalálhatóak az elızmények. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, módosító 
javaslata. Kérdés nem lévén ismerteti a nyertes kihirdetésére irányuló melléklet szerinti 
határozati javaslatot. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı egy észrevételt kíván tenni, örül, hogy a vállalkozó beadta a 
pályázatot és elnyerte, mert a vállalkozó mindig megfelelı munkát végez, és eddig 
elégedettek voltak vele. Egy problémát lát, hogy csak ı adott be ajánlatot. Mindig támadás 
éri a Képviselı-testületet, hogy mindig Varga Józseffel dolgoztat. Most itt volt a lehetıség, 
nem voltak hajlandóak még ajánlatot sem adni. Ezek után ne csodálkozzanak, hogy mindig 
Varga urat foglalkoztatja az önkormányzat. Köszöni Varga József ajánlatát. 
 
Pıdör Gyula polgármester szerint a holnapi fórumon biztosan felmerül ilyen kérdés is, majd 
ott is elmondja, hogy ı maga diktálta be néhány helyi vállalkozó nevét az ügyintézınek, aki 
megküldte nekik is a felhívást. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, kiegészítése. Kérdés, egyéb 
hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel 
szavazzon.  
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
243/2012. (IX. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Enying Város Önkormányzatának MVH 
Térségi helyi termék piac, „Leader piaccsarnok kialakítása” 
címő pályázat, a kivitelezı kiválasztására irányuló, lefolytatott 
hirdetmény közzététele nélkül tárgyalásos közbeszerzési 
eljárásban, az alábbi ajánlattevıt hirdeti ki nyertesként: 
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- Varga József egyéni vállalkozó, 8130 Enying, Petıfi S. u. 6/a. 

 
A fent megnevezett ajánlattevı ajánlata érvényes, a vállalkozás 
a szerzıdés teljesítésére alkalmas. A szerzıdéskötésnek 
finanszírozási jellegő akadálya nincs, mivel a nyertes által 
megajánlott ár – nettó 14.951.015,- Ft + 27% ÁFA, összesen 
bruttó 18.987.789,- Ft – alacsonyabb, mint az ajánlatkérı 
rendelkezésére álló összeg (14.979.238,- Ft + 27% ÁFA, összesen 
bruttó 19.023.632,- Ft). 
 
Felhatalmazza a polgármestert az ajánlati dokumentáció és az 
ajánlat szerinti vállalkozói szerzıdés aláírására. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester 

 
 
Pıdör Gyula polgármester felkéri Aljegyzı urat, hogy ismertesse elıterjesztéseit. 
 
 
 
2. Jegyzı, Aljegyzı elıterjesztései 
2.1 Az egyes szociális ellátásokról szóló 14/2000. (IV. 19.) önkormányzati rendelet 

módosítása 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy a Humán Bizottság is tárgyalta, és támogatja a 
rendelettervezet elfogadását. A rendszeres szociális segélyezettek a segély összegébıl 5.000,- 
Ft-ot Erzsébet utalványban kapnak a 2012. november 1. után beérkezett kérelmek esetében. 
Ha beválik, a többi rendszeres szociális segélyben részesülıre is kiterjesztik. Minısített 
többség kell a tervezet elfogadásához. 
 
Dr. Lelkes Ákos Humán Bizottság elnöke ismerteti a bizottság rendelettervezet elfogadására 
irányuló melléklet szerinti 119/2012. (IX. 12.) számú döntését. Aljegyzı úr a bizottság ülésén 
mindent részletesen ismertetett, és mindenben egyetértett a bizottság az elıterjesztéssel. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek egyéb észrevétele. Kérdés, egyéb 
hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a rendelettervezet elfogadásával egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 

A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az egyes szociális ellátásokról 
szóló 14/2000. (IV. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról jelen 
jegyzıkönyv mellékletét képezı 24/2012. (IX. 28.) önkormányzati rendeletet alkotja. 

 
 
2.2 A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotása 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy a helyi rendeletekbıl a szabálysértési eljárásokat ki 
kellett emelni, fıszabályként április 15-tıl a kormányhivatalok járnak el szabálysértési 
ügyekben. A Képviselı-testület kiemelte a szabálysértési tényállásokat a helyi rendeletekbıl. 
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Kiemeli, hogy sem a törvényi indokolás sem az ágazati jogszabályok nem adtak 
iránymutatást, melyek azok a tényállások, amiket az önkormányzat a maga hatáskörébe 
vonhat. Amit a törvény szabálysértésként nevesít, azt nem lehet. Ha változnak az ágazati 
jogszabályok, vagy a joggyakorlat megmondja, mi az, amit lehet, vagy kellene még 
szabályozni, hozza a módosítást. A lakosság segítségét is kéri, hogy mit szankcionáljanak. 
Társadalmi véleményt lehet főzni minden rendelethez, ehhez nem érkezett. A 
hatásvizsgálattal kapcsolatban kiemeli, hogy január 1-tıl felállnak a járások, jelenleg adottak 
a személyi feltételek a rendelet végrehajtásához, de ez el fog kerülni a járási hivatalhoz. 
Enying városában vannak olyan cselekmények, melyekrıl azt hihetné a lakosság, hogy az 
önkormányzati hatáskör. Ezt szeretné tisztázni, folyamatosan bıvül a kör, és a rendelettel 
együtt megtalálható lesz majd a honlapon. Hulladékgazdálkodás az elhagyott hulladék 
tekintetében alapvetıen a jegyzı hatáskörébe tartozik, de nem minden esetben. Közterületen 
a jegyzı jár el. Hulladékká vált gépjármővek, a gépjármőbontás a környezetvédelmi 
felügyelıséghez tartozik, a jegyzınek nincs hatásköre. Veszélyes és a nem veszélyes 
hulladékok tekintetében is a felügyelıség jár el, a jegyzınek egy esetben van hatásköre, ha 
telepengedélyt kérnek ilyen anyagok tárolására, de akkor is szakhatóságként jár el a 
felügyelıség. A szabálysértés fı szabályként a kormányhivatal hatáskörébe tartozik, illetve 
rendırség és bíróság jár el. Rengeteg szabálysértési tényállás van egy jogszabályban, a 
törvényben van felsorolva kb. 150 tényállás. Csendháborítás, becsületsértés nem jegyzıi 
hatáskör, a kormányhivatal munkatársa jár el a munkaügyi központ épületében. 
Fémkereskedelem: a NAV Vám- és Pénzügyırség Regionális Ellenırzési Központja az 
illetékes ezen eljárásokban. Bármely közigazgatási eljárást meg lehet indítani a jegyzınél, de 
költségvonzata van. A jegyzı fogja értesíteni a hatóságot, a kérelem továbbítása 345,- Ft/db 
költséggel jár, és az érdemi döntés jogerıre emelkedésérıl is a jegyzı küld értesítést, ami 
újabb 345,- Ft-ot jelent, tehát kérelmenként kb. 1.000,- Ft-be kerül ez az önkormányzatnak. 
Ezért tartja fontosnak a tájékoztatást, mely ügyekkel hova lehet fordulni. Egy speciális 
szabály érvényesül az új önkormányzati törvényben, mely alapján a Képviselı-testület 
rendeletben ezen hatáskörét a jegyzıre ruházhatja, a rendelettervezet ezt teszi. Mivel ez 
legfıképp a szabálysértésekhez hasonlít, ezért is indokolt a jegyzıre ruházni, és nem 
valamelyik bizottságnak vagy polgármesternek átadni. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı néhány kérdésére már megkapta a választ. Javasolja minden 
TV-nézınek értesítsenek mindenkit, hogy szedjék elı a honlapról az anyagot, és olvassák el. 
Ez nem kizárólag egy rendelet, hanem magatartásformát határoz meg az emberek számára. 
Sajnálja, hogy a lakosoknak pénzt kell fizetni, mert arra akart buzdítani mindenkit, hogy 
tegyék meg bejelentésüket. A leglátványosabb esetek, hogy a határban közterületen, 
magánterületen is szemét van. Bízik benne, hogy mindenki megismeri a rendeletet, és 
eszerint fog cselekedni. 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy nemcsak a rendeletek között lesz, hanem 
könnyen elérhetı helyen is fent lesz a honlapon. 
 
Buza Lajos képviselı kéri, hogy a Hírmondóba is tegyék be, mert arra megvan az anyagi 
fedezet. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy minden rendelet megjelenik a Hírmondóban. 
Javasolja a (4) bekezdést. Kérik a lakosság bejelentését. Valóban magatartási szabályokat 
kíván alkotni ezzel a rendelettel a testület. Éljenek a bejelentéssel! 
 
Pıdör Gyula polgármester kiegészítésként elmondja, hogy szívesen fogadja, ha megkeresik, 
elsısorban akkor forduljanak hozzá, ha a kijelölt hatóság nem intézkedik. Kérdezi, van-e 



13/23 

valakinek kérdése, hozzászólása. Egyéb hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a 
rendelettervezet elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon.  
 

A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal a tiltott, kirívóan 
közösségellenes magatartásokról jelen jegyzıkönyv mellékletét képezı 25/2012. 
(IX. 28.) önkormányzati rendeletet alkotja. 

 
Pıdör Gyula polgármester felkéri Viplak Tibor képviselıt, a Gazdasági Bizottság elnökét, 
hogy ismertesse a bizottság elıterjesztéseit. 
 
 
 
3. Gazdasági Bizottság elıterjesztése 
3.1 Korábbi elıterjesztések 
3.1.1 100 éves a Városháza emléktábla elhelyezése 
 
Viplak Tibor Gazdasági Bizottság elnöke átadja a szót Nyikos István képviselınek, a 
Gazdasági Bizottság alelnökének, aki a településfejlesztési elıterjesztéseket ismerteti.  
 
Nyikos István Gazdasági Bizottság alelnöke ismerteti a bizottság évszám elhelyezéséhez 
tulajdonosi hozzájárulás megadására irányuló melléklet szerinti 76/2012. (VII. 11.) számú 
határozati javaslatát. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, hozzászólása ezzel 
kapcsolatban. Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával 
egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
244/2012. (IX. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja a Városháza 
100 éves évfordulója alkalmából „1912” évszám 
felhelyezéséhez. 
 
Felhívja a kérelmezı figyelmét, hogy a kivitelezés elıtt 
egyeztessen a Polgármesteri Hivatal építésügyi hatóságával. 
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester  

 
 
 
3.1.2 Központi/csoportos energia beszerzés – Sourcing Hungary Kft. 
 
Nyikos István Gazdasági Bizottság alelnöke ismerteti a bizottság ajánlat elvetésére irányuló 
melléklet szerinti 72/2012. (VII. 11.) számú határozati javaslatát. 
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Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, hozzászólása. Kérdés, 
hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
245/2012. (IX. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Sourcing Hungary Kft. által adott, csoportos 
villamos energia közbeszerzésre vonatkozó ajánlatával jelenleg 
nem kíván élni. 

 
 
3.2 Blaski Miklósné kérelme 
 
Nyikos István Gazdasági Bizottság alelnöke ismerteti a bizottság melléklet szerinti 94/2012. 
(IX. 12.) számú határozatát.  
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek hozzászólása, kiegészítése. Kérdés, 
észrevétel nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
246/2012. (IX. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Blaski Miklósné 8130 Enying, Gárdonyi Géza 
u. 35. szám alatti lakos közvilágítási lámpatestek felszerelésére 
irányuló kérelmét nem támogatja. 
 
Tájékoztatja kérelmezıt, hogy az önkormányzat Enying város 
közvilágításának fejlesztését egységesen, pályázati forrásból 
kívánja megvalósítani. Abban az esetben azonban, ha az adott 
lakóközösség a lakókörnyezetében növelni szeretné a meglévı 
lámpatestek számát, és ehhez a szükséges forrást elıteremti, 
úgy az önkormányzat a bıvítés lebonyolításához, 
ügyintézéshez minden segítséget megad.  

 
 
 
3.3 Telenor-víztorony tulajdonosi hozzájárulás kérelme 
 
Nyikos István Gazdasági Bizottság alelnöke ismerteti a bizottság tulajdonosi hozzájárulás 
megadására irányuló melléklet szerinti 95/2012. (IX. 12.) számú határozati javaslatát.  
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, hozzászólása. Kérdés, 
hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
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A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
247/2012. (IX. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az Enying, Szabadság tér (hrsz: 1475) alatti 
víztorony tervezett Telenor bázisállomást ellátó földkábel 
kiépítéséhez az önkormányzat tulajdonát képezı, Enying 1475 
és 1474/45 hrsz-ú ingatlanok igénybevételéhez az „Enying 
Ságvári FE-0186 bázisállomás – Enying, Szabadság tér hrsz: 
1475 – Telenor bázisállomás energiaellátás kiviteli 
tervdokumentációja” alapján tulajdonosi hozzájárulását 
megadja.  
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:  2012. október 31. 

 
 
3.4 Tartálymegszüntetési ajánlatok 
3.4.1 Mobilszer-Trade Kft. 
 
Nyikos István Gazdasági Bizottság alelnöke ismerteti a bizottság ajánlat elvetésére irányuló 
melléklet szerinti 71/2012. (VII. 11.) számú határozati javaslatát.  
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, hozzászólása. Kérdés, 
hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
248/2012. (IX. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az Enying 2293 hrsz-ú ingatlanon található 2 
db tartály megszüntetésére a Mobilszer-Trade Kft. (2083 
Solymár, Barlang u. 35.) által adott árajánlattal nem kíván élni. 

 
 
 
3.4.2 HOTIMIX Kft. 
 
Nyikos István Gazdasági Bizottság alelnöke ismerteti a bizottság ajánlat elvetésére irányuló 
melléklet szerinti 96/2012. (IX. 12.) számú határozati javaslatát.  
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, hozzászólása. Kérdés, 
hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
249/2012. (IX. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy megköszönve a HOTIMIX Kft. (7228 
Döbrököz, Külsı u. 64.; képviseli: Horváth György) ajánlatát, 
azzal jelenleg élni nem kíván. 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:  2012. október 31. 

 
 
 
3.5 Juhász Imre kérelme 
 
Nyikos István Gazdasági Bizottság alelnöke ismerteti, hogy a bizottság tulajdonosi 
hozzájárulás megadására irányuló melléklet szerinti 97/2012. (IX. 12.) számú határozati 
javaslatát.  
 
Pıdör Gyula polgármester Kérdezi, van-e valakinek kérdése, hozzászólása. Kérdés, 
hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
250/2012. (IX. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Juhász Imre 8130 Enying, Zalka Máté u. 48. 
szám alatti lakos kérelmét támogatja és közterület 
igénybevételéhez tulajdonosi hozzájárulását megadja azzal, 
hogy kérelmezı köteles Enying Város Önkormányzata 
Képviselı-testületének  25/1997. (XI.12.) számú rendeletének 
12. § (1) és (4) bekezdése szerinti egyeztetéseket lefolytatni. 
 
A kérelemben foglalt munkálatokkal kapcsolatos mindennemő 
költség a kérelmezıt terheli. 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:  folyamatos 

 
 
 
3.6 MVH-Leader pályázat mőszaki ellenır kiválasztása 
 
Nyikos István Gazdasági Bizottság alelnöke ismerteti a bizottság Rimán Imre megbízására 
irányuló melléklet szerinti 99/2012. (IX. 12.) számú határozati javaslatát.  
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, kiegészítése. Kérdés, észrevétel 
nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
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A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
251/2012. (IX. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az MVH Leader keretében meghirdetett 
„Térségi helyi termék piac kialakítására” címmel kiírt pályázat 
mőszaki ellenıri tevékenység ellátására Rimán Imre 
magántervezıt (8000 Székesfehérvár, Dráva u. 82.) bízza meg, a 
határozat elválaszthatatlan mellékletét képezı ajánlat szerint.  
 
A munka forrása: mőködési hitel 
Felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés aláírására. 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:  2012. szeptember 30. 

 
 
3.7 Resport Hungary Kft. sportpálya bérlet igénye 
 
Nyikos István Gazdasági Bizottság alelnöke ismerteti a bizottság sportpálya bérbeadására 
irányuló melléklet szerinti 100/2012. (IX. 12.) számú határozati javaslatát.  
 
Gebula Béla Ákos képviselı elmondja, hogy az önköltség számítás alapján került 
megállapításra a bérleti díj, amire jogszabály van. 
 
Vajda Balázs képviselı ugyanezt kívánja megerısíteni, elmondja, hogy nem kérhetnek 
többet érte. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek egyéb kérdése.  További észrevétel nem 
lévén kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
252/2012. (IX. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az Enying, Szántó K. J. utcai futballpályát a 
hozzá tartozó öltözıkkel együtt, bérbe adja a Resport Hungary 
Kft. számára (képviseli: ifj. Herczeg István cégvezetı), kispályás 
labdarúgó torna megszervezéséhez. 
 
A rendezvény idıpontja 2012. október 13. A bérleti díj 4.220,-
Ft/óra, melyet bérbevevı elıre fizet meg, minimum 8 óra 
idıtartamra. 
 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester 
Határidı: 2012. október 13.  
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3.8 Szakorvosi rendelı 50. évfordulója 
 
Nyikos István Gazdasági Bizottság alelnöke ismerteti a bizottság támogatási kérelemrıl 
szóló melléklet szerinti 101/2012. (IX. 12.) számú határozati javaslatát.  
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı elmondja, hogy október 12-én lesz 50 éves a rendelıintézet, a 
rendelıintézet szeretné megadni a módját az évforduló méltó megünneplésének. Az 
önkormányzat mindig pártolta az egészségügyet, az elismerését most is ki szeretné fejezni 
megfelelı módon. Régóta nem ismertek el egészségügyi dolgozókat olyan formában, 
ahogyan ezt most meg fogják tenni. Megérti az önkormányzat helyzetét, de javasolja, hogy 
az önkormányzati képviselık tegyenek nemes ajánlást és támogassák a rendezvényt. A 
szervezés már megkezdıdött. A határozati javaslatból úgy tőnik, mintha nem pártolná a 
testület, de nem így van. Az önkormányzat megbecsüli eddigi munkájukat és késıbbiekben 
is számít rá. Kéri, hogy egyénileg támogassák ezt a rendezvényt. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı szerint nehéz egy ilyen döntést bizottsági és testületi szinten is 
meghozni. Sajnos nincs pénz erre. İ maga felajánl egy pénzösszeget az ünnepségre. A 
Képviselı-testület tagjai már több kezdeményezést támogattak. Javasolja a szokásos módon a 
titkárságon leadni az adományokat. 
 
Pıdör Gyula polgármester köszöni a lakosság által eddig adott adományokat, és a 
Városunkért Közalapítvány néhány 10 eFt-os hozzájárulását, ı maga már megtette a maga 
adományát. 
 
Dr. Lelkes Ákos szerint ez is azt fogja bizonyítani, hogy az önkormányzat és a 
rendelıintézet együttmőködik.  
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Egyéb 
hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
253/2012. (IX. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az Enyingi Szakorvosi Rendelıintézet 50. 
évfordulójára tervezett ünnepséget – az önkormányzat 
gazdasági helyzetére való tekintettel – anyagilag támogatni 
nem áll módjában.    

 
 
3.9 Bang-Jensen emléktábla és park 
 
Nyikos István Gazdasági Bizottság alelnöke ismerteti a bizottság tulajdonosi hozzájárulás 
megadására irányuló melléklet szerinti 102/2012. (IX. 12.) számú határozati javaslatát.  
 
Dr. Lelkes Ákos Humán Bizottság elnöke ismerteti a Humán Bizottság állásfoglalását 
tartalmazó, a kérelem támogatására irányuló melléklet szerinti 121/2012. (IX. 12.) számú 
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határozatát. Kéri a bizottság alelnökét, Vajda Balázs képviselıt, hogy adjon tájékoztatást 
errıl. 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy az elıterjesztı csoport azt is kérte, hogy a parkot 
nevezzék el Bang-Jensennek, azonban ennek pénzügyi és adminisztratív akadályai vannak. 
Új helyrajziszámot kellene adni annak a területnek, amihez nincs elég idı és pénz, október 
23-ig nem valósulhatna meg a park elnevezése. 
 
Vajda Balázs képviselı röviden ismerteti, hogy az emlékkı és a park ötlete a római katolikus 
esperes és a református lelkész kérelmére indult, és az október 23-i ünnepség keretében 
kerülne sor megemlékezésre. Bang-Jensen dán diplomata az ENSZ V. bizottságának egyik 
tagja volt, mely bizottság az ’56-os forradalom eseményeit vizsgálta. Bang-Jensen 
megpróbálta eltüntetni a 100 magyar tanú nevét. Az ENSZ annak idején a különbözı 
országok titkosszolgálatainak fedıszervezete volt, és többnyire a tanúk családtagjain torolták 
meg az ı tevékenységüket. Ezt szerette volna megakadályozni a nevek eltüntetésével. Az 
ENSZ tagsága megszőnt, majd New Yorkban tragikus és fel nem tárt körülmények között 
hunyt el. Elmondja, hogy a Mővelıdési Házban a dán kulturális nagykövetség munkatársai 
tartanak majd kiállítást és megemlékezést, és a római katolikus templomban tartanak majd 
misét. 
 
Pıdör Gyula polgármester kéri, hogy a Gazdasági Bizottság elıterjesztését fogadják el a 
Humán Bizottsággal egyetértve. Kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
254/2012. (IX. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a 2293 helyrajzi számú, Enying, Szabadság téri 
közparkban Povl Bang-Jensenn emlékére állítandó, ’56-os 
emlékkı állításához a tulajdonosi hozzájárulást megadja. 
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester 

 
 
3.10 Kiserdı lakópark – Petıházi Szilveszter szerzıdés 
 
Nyikos István Gazdasági Bizottság alelnöke ismerteti haszonbérleti szerzıdés kötésére 
irányuló melléklet szerinti 103/2012. (IX. 12.) számú határozati javaslatát.  
 
Pıdör Gyula polgármester kéri, hogy akinek kérdése, hozzászólása, kiegészítése van, tegye 
fel. Elmondja, hogy az érintett területet mővelnék meg a START zöldségprogram keretében. 
A terményeket vagy piacra viszik, vagy Cece és egyéb falvakkal közösen a nagybani 
értékesítést megszervezik. Információi szerint van egy jelentkezı, aki biozöltség-, 
biogyümölcsfeldolgozót szeretne valahol ebben a térségben létesíteni, ezért hosszú távú 
terveik között ez szerepel. Kérdezi, van-e valakinek kérdése. Kérdés, hozzászólás nem lévén 
kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
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A Képviselı-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
255/2012. (IX. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy haszonkölcsön szerzıdést köt dr. Petıházi 
Szilveszter Istvánnal (7627 Pécs, Avar u. 30.) a határozat 
mellékletét képezı tervezet szerint. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés aláírására. 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:  folyamatos 

 
 
3.11 A nemzeti köznevelésrıl szóló törvény módosítása 
 
Viplak Tibor Gazdasági Bizottság elnöke ismerteti, hogy január 1-tıl az állam átveszi a 
fenntartást, 3000 lakos alatti településeken a mőködés is átkerül, 3000 lakos feletti 
településeken az önkormányzat anyagi lehetıségei szerint lehet a mőködtetést átadni az 
állam részére. Vizsgálatot tartanak, hogy az önkormányzat átadhatja-e a mőködtetést is. A 
Gazdasági Bizottság sokat foglalkozott ezzel, és az elmúlt két év vitái lezárásra kerülhetnek. 
Olyan kezekbe fog kerülni az intézmény fenntartása és remélhetıleg a mőködtetése is, ami 
biztosítja a színvonalas szakmai tevékenységet. Ismerteti a bizottság intézmény 
mőködtetésének átadására irányuló melléklet szerinti 104/2012. (IX. 12.) számú határozati 
javaslatát.  
 
Mihályfi Gábor aljegyzı elmondja, hogy ez a döntés egy szándéknyilatkozat, október 30-ig 
kell végleges nyilatkozatot tenni, tehát a következı ülésen is hoz majd a Gazdasági Bizottság 
egy hasonló döntési javaslatot. 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy a fenntartás a tanárok fizetését jelenti, a 
mőködtetés pedig a technikai dolgozók fizetését és a karbantartást. Az elızetes költségvetés 
szerint 2013-ra a mőködtetés átadásával együtt is marad 70 millió Ft hiány. Kérdezi, van-e 
valakinek kérdése. Egyéb hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslat 
elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
256/2012. (IX. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az alábbi szándéknyilatkozatot teszi az Állami 
Intézményfenntartó Központnak: 
 
Figyelemmel A nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. 
törvény 97. § (24) bekezdés b) pontjára Enying Város 
Önkormányzata rendelkezésre álló saját és átengedett bevételek 
terhére a következı naptári évben kezdıdı tanévtıl a 
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jogszabály szerint érintett ingó és ingatlanvagyonnal 
kapcsolatos mőködtetést nem képes vállalni. 
 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szándékról szóló döntést 
küldje meg az Állami Intézményfenntartó Központnak. 
 
Határidı: 2012. szeptember 30. 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester  

 
 
3.12 ESZI ellenırzés hiányosságok megszüntetése 
 
Viplak Tibor Gazdasági Bizottság elnöke ismerteti, hogy a hatóságok ellenırzést tartottak, 
és elsısorban építészettel kapcsolatos hiányosságok merültek fel, melyekre a 
városgondnokság 1.155.000,- Ft forrást kért. A Gazdasági Bizottság megtárgyalta a kérelmet, 
és a hiányosságokat meg kell szüntetni. Ennek megfelelı döntést hozott a bizottság. Ismerteti 
a bizottság pótelıirányzat biztosítására irányuló melléklet szerinti 107/2012. (IX. 12.) számú 
határozati javaslatát.  
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, javaslata. Kérdés, észrevétel 
nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
257/2012. (IX. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az Egyesített Szociális Intézményben 2012. 
június 12-én feltárt ellenırzés hiányosságainak megszüntetésére 
1155 eFt pótelıirányzatot biztosít a mőködési hitel terhére.  
 
 
Határidı: azonnal az elıirányzat biztosítása tekintetében 

2012. október 30. a munkálatok tekintetében 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula, polgármester 

 
 
3.13 Éves belsı ellenırzési terv 2. számú módosítása 
 
Viplak Tibor Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, hogy a humánerıforrás vizsgálata 
történt volna meg az iskolában. Mivel átkerül az államhoz a fenntartás, mást vizsgál az 
ellenır, ESZI letétekkel kapcsolatos vizsgálatot végez. A Gazdasági Bizottság támogatta a 
módosítást. Ismerteti a bizottság ellenırzési terv módosítására irányuló melléklet szerinti 
108/2012. (IX. 12.) számú határozati javaslatát.  
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, hozzáfőznivalója. Kérdés, 
hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
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A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
258/2012. (IX. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Enying Város Önkormányzata és 
intézményeinek 2012. évi belsı ellenırzési tervének 2. számú 
módosítását melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs:  Pıdör Gyula, polgármester 
   Szörfi István jegyzı 

 
 
3.14 Belsı ellenırzési jelentések 
3.14.1 EVÖ bevételeinek pénzügyi és szabályszerőségi vizsgálata 
 
Viplak Tibor Gazdasági Bizottság elnöke ismerteti, hogy a Gazdasági Bizottság 
megvizsgálta a jelentéseket és elfogadásra javasolja azokat. Ismerteti a bizottság Enying 
Város Önkormányzata pénzügyi és szabályszerőségi vizsgálatáról készült belsı ellenırzési 
jelentés elfogadására irányuló melléklet szerinti 75/2012. (VII. 11.) számú határozati 
javaslatát.  
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Kérdés, 
hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
259/2012. (IX. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Enying Város Önkormányzata bevételeinek 
pénzügyi és szabályszerőségi vizsgálatáról készült, 3029-
2/2012. ügyszámú ellenırzési jelentést – a határozat mellékletét 
képezı tartalommal és formában – elfogadja.  

 
 
3.14.2 A 2011. évi beszámoló felülvizsgálatáról 
 
Viplak Tibor Gazdasági Bizottság elnöke ismerteti a bizottság 2011. évi beszámoló 
felülvizsgálatáról készült ellenırzési jelentés elfogadására irányuló melléklet szerinti 
109/2012. (IX. 12.) számú határozati javaslatát.  
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, felvetése. Kérdés, észrevétel 
nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
260/2012. (IX. 26.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Enying Város Önkormányzata 2011. évi 
beszámolójának felülvizsgálatáról készült 01/3604-2/2012. 
ellenırzési jelentést melléklet szerint elfogadja. 
 
Felkéri a polgármestert és a jegyzıt az intézkedési terv 
elkészítésére. 
 
Határidı: 2012. október 30. 
Felelıs: Pıdör Gyula, polgármester 

Szörfi István, jegyzı 
 
 
Pıdör Gyula polgármester – egyéb napirendi pont, kérdés, észrevétel nem lévén - a nyílt 
ülést 16.12 órakor bezárja. 
 
 
Enying, 2012. október 2. 
 
 
 
 
 
  Pıdör Gyula      Mihályfi Gábor 
  polgármester            aljegyzı 
 
 
 
 
 
  Dr. Lelkes Ákos      Nyikos István 
       hitelesítı           hitelesítı 
     
 


