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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.  
 
15.01 órakor Buza Lajos képviselı megérkezik az ülésre, a testület létszáma 9 fı. 
 
A kiküldött napirendhez képest módosítást javasol, 1.5 napirendi pontként javasolja 
naprendre venni a „Járási hivatal kialakításával összefüggésben, egyes önkormányzati 
ingatlanokkal kapcsolatos szerzıdések megszüntetésének kezdeményezése” elıterjesztést. 
Kéri, hogy aki, ezzel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal a „Járási hivatal kialakításával összefüggésben, 
egyes önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatos szerzıdések megszüntetésének kezdeményezése” 
elıterjesztést 1.5 napirendi pontként napirendjére vette. 
 
Szörfi István jegyzı kéri szavazásra bocsátani a hitelesítınek javasolt személyek elfogadását. 
 
Pıdör Gyula polgármester kéri, hogy aki a hitelesítık személyével egyetért, kézfeltartással 
jelezze. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal a jegyzıkönyv hitelesítıjeként Dr. Lelkes Ákos és 
Nyikos István képviselıket elfogadta. 
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Pıdör Gyula polgármester a jegyzıkönyv vezetésére felkéri Szemerei Szilviát. A 3.11 
napirenddel kapcsolatban a napirendi pont címének a „Játszóeszközök javításának kérdése” 
címet javasolja. Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal a 3.11 napirendi pont címét a „Játszóeszközök 
javításának kérdése” címre módosította.. 
 
Buza Lajos képviselı 4. napirendi pontként javasol „Vegyes ügyek” napirendi pontot 
napirendre venni. 
 
Pıdör Gyula polgármester kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással a „Vegyes ügyek” 
napirendi pont 4. napirendi pontként való napirendre vételét elfogadta. 
 
Pıdör Gyula polgármester – egyéb módosító javaslat nem lévén - kéri, hogy aki a fentiek 
szerint módosított napirenddel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal a módosított napirendet elfogadta. 
 
 
Napirend: 
Nyílt ülés  

1. Polgármester elıterjesztései 
1.1 Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 
1.2 Szennyvízberuházás – Csereerdı területére vonatkozó földmérési 

ajánlatok értékelése 
1.3 Mezıföldi Többcélú Kistérségi Társulás megszüntetése 
1.4 Vízügyes közmunka program kiterjesztésének kérése Enying 

területére 
1.5 Járási hivatal kialakításával összefüggésben, egyes önkormányzati 

ingatlanokkal kapcsolatos szerzıdések megszüntetésének 
kezdeményezése 
 

 Elıadó: Pıdör Gyula 
 polgármester 

 
 

2. Jegyzı, Aljegyzı elıterjesztései 
A védınıi körzetek megállapítására vonatkozó döntés 
 

  Elıadó: Mihályfi Gábor 
         aljegyzı 
 
 

3. Gazdasági Bizottság elıterjesztései 
3.1 Zics István ingatlan felajánlása 
3.2 Horváth Kornél ingatlan felajánlása 
3.3 A Kapos-Projekt-Vill. Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme 
3.4 A Regioplan Kft. tervezési ajánlata településrendezési tervezésre 
3.5 „100 éve épült” emléktábla elhelyezése 
3.6 Leader „Térségi helyi termék piac kialakítása” projekttábla kihelyezése 
3.7 Szirombontogató Óvoda elıirányzat átcsoportosítási kérelme 
3.8 Raffaelné Horváth Aranka kérelme 
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3.9 Általános felhatalmazás katasztrófa esetén építıanyag értékesítésére 
3.10 Pótkocsi eladásának kérdése 
3.11 Játszóeszközök javításának kérdése – Herceg Batthyány Fülöp 

Gimnázium és Általános Iskola kérelme 
3.12 Lomb utcai útszakasz felújítása 
 

  Elıadó: Viplak Tibor 
          GB elnöke 
 

4. Vegyes ügyek 
 
 
 
Pıdör Gyula polgármester napirend elıtt tájékoztatja a hallgatóságot az elmúlt két hét 
eseményeirıl. A jelek szerint hétfıtıl 15 fıvel indul az önkéntes közmunkaprogram. 
Amennyiben valaki szeretne decemberben részt venni ebben, keresse meg ıt vagy Eichinger 
Józsefet a városgondnokságon. A múlt héten itt voltak a KÉSZ Holding képviselıi felmérni 
az enyingi lehetıségeket. Tudomása szerint november közepén megkeresik a Videoton 
vezetıit is. Krisch Balázs, a Videoton ingatlanfejlesztésekkel foglalkozó igazgatója levélben 
jelezte, hogy tudnak a KÉSZ Holding látogatásáról. A kormányzati adósság konszolidációval 
kapcsolatban többen kérdezték, hogy milyen kondícióval indul a város. Az éves 
költségvetéshez képest 14,5% az adó nagysága, 24.312,- Ft/fı a város adóbevétele, így 
lehetıség lesz nagy valószínőséggel arra, hogy a mőködési hitel 40%-át átvállalja az állam 
majd, ha megjelenik errıl a jogszabály. 70%-át átvállalja az állam. Az önkormányzat nem kap 
pénzt, hanem az állam fogja ezt a hitelt kezelni, ı fog a bankokkal tárgyalni a hitelszerzıdés 
kondícióiról. Esetleg újratárgyalja azokat a kamatokat, amelyeket eddig az önkormányzat 
fizetett. Az önerı pályázattal kapcsolatban megérkezett a hiánypótlás, már korábban is 
tudták, hogy nem lesz jó az összeg. A víziközmő társulat elnöke eljuttatta a hivatalba a 
helyes összeget, így a hiánypótlási felhívásnak eleget tudnak tenni.  
 
 
 
1. Polgármester elıterjesztései 
1.1 Az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi a képviselıket, kérik-e, hogy ismertesse az elıterjesztést, 
illetve van-e kérdésük, kívánnak-e hozzászólni. Kérdés, észrevétel nem lévén ismerteti az 
alpolgármesteri tiszteltdíj megállapítására irányuló melléklet szerinti határozati javaslatot. 
Kéri, hogy amennyiben valakinek kérdése, kiegészítése van, most szóljon. Kérdés, 
hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel 
jelezze. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
289/2012. (X. 31.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az alpolgármester havi tiszteletdíját 
megválasztása napjától bruttó 165.600,- Ft összegben állapítja 
meg.  
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Pıdör Gyula polgármester ismerteti az alpolgármesteri költségátalány megállapítására 
irányuló melléklet szerinti határozati javaslatot. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı fontosnak tartja kiegészíteni azzal az elhangzottakat, hogy a 
határozati javaslat a törvényi minimumot tartalmazza. 
 
Pıdör Gyula polgármester kéri, hogy amennyiben valakinek egyéb kérdése, kiegészítése 
van, most szóljon. Kérdés, egyéb észrevétel nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal 
egyetért, kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
290/2012. (X. 31.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az alpolgármester költségátalányának 
mértékét az alpolgármester tiszteletdíjának 20%-ában állapítja 
meg.  

 
 
 
1.2 Szennyvízberuházás – Csereerdı területére vonatkozó földmérési ajánlatok 

értékelése 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy a szennyvíztisztító helyén kiirtották a fákat, s 
ugyanekkora területen újra kell telepíteni azokat. A terület földmérésére kértek árajánlatokat, 
a legkisebb árra vonatkozó ajánlatot az AK-OSZT Bt. adta, mely bruttó 30 eFt-ra vonatkozott. 
A többi ajánlat 45-60 eFt-ra vonatkozott. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, kívánja-e valaki 
kiegészíteni az elhangzottakat. Kérdés, észrevétel nem lévén ismerteti az AK-OSZT Bt. 
megbízására irányuló melléklet szerinti határozati javaslatot. Kérdezi, van-e valakinek 
kérdése, hozzászólása ezzel kapcsolatban. Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy aki a 
határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
291/2012. (X. 31.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az Enying, külterület 047/24 b alrészlet 
kitőzésével az Ak-OSZT Bt-t (székhely: 8130 Enying, Kinizsi u. 
19.; képviseli: Nagyné Csontos Gyöngyi ügyvezetı) bízza meg.  
 
A kitőzési munka díja:  bruttó 30 000 Ft  
 
Határidı: 2012. november 15. 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester 
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1.3 Mezıföldi Többcélú Kistérségi Társulás megszüntetése 
 
Pıdör Gyula polgármester ismerteti, hogy e tárgyban hoztak már döntést liberálisabb 
határidıkkel. Kérte a többi polgármestert, hogy fogadják el azokat a határidıket, hogy 
legyen idı pl. az orvosi ügyelet megszervezésére, illetve a kistérségi számlák könyvelésére. 
A társulási tanács tagjai úgy döntöttek, hogy december 31-el szőnjön meg a kistérségi 
társulás. Mivel egyhangú határozat kell a társulási tanácsban a döntés meghozatalához, kéri 
a korábbi döntés módosítását. Az orvosi ügyelettel kapcsolatban elmondja, hogy megkereste 
ıt egy OXYTRANS nevő cég. Ha megfelelı ajánlatot adnak, az önkormányzatnak nem kell 
foglalkoznia az ügyelet megszervezésével. Ha nem adnak megfelelı ajánlatot, a járás másik 
négy települése jelezte csatlakozási szándékát, így közösen megoldható lenne az ügyelet 
kérdése. Kérdezi, van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Kérdés, észrevétel nem lévén 
ismerteti a korábbi döntés módosítására irányuló melléklet szerinti határozati javaslatot. 
Kérdezi, van-e valakinek kérdése, hozzászólása ezzel kapcsolatban. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı szerint a múltkor, hosszú vita után hoztak egy döntést. Most nem 
tud ezekkel a javaslatokkal teljesen egyetérteni. Kérdezi, hogy mi történik, ha a testület most 
nem szavazza meg a korábbi döntés módosítását. 
 
Szörfi István jegyzı elmondja, hogy a kistérségi társulás megszüntetéséhez a képviselı-
testületek egybehangzó, minısített többségő szavazata szükséges. Addig nem szőnik meg, 
amíg nincs egyhangú döntés a társulási tanácsban. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı kérdezi, hogy ahhoz, hogy a korábbi megfontolt döntést 
megváltoztassák, főzıdik-e Enying városának érdeke, vagy csupán meg akarnak felelni a 
kistérség többi tagjának az igényének. 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy a kistérség megszőnésének a feltétele a kilenc 
egyhangú döntés. Szerint addig kell szavazni, míg nem jön össze a kilenc egyhangú döntés, 
amibıl 8 már megvan. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı szerint a járások kialakításához logikusan hozzátartozik a 
kistérségek megszüntetése. Ha nem szőntetik meg jogszerően, bizonyára munkaügyi 
perekre számíthatnak. 
 
Szörfi István jegyzı szerint valóban így van. A problémát a december 31. jelenti. A korábbi 
döntés szerinti januári illetve márciusi dátummal lehetett volna törvényesen felmenteni a 
dolgozókat, most már csak közös megegyezéssel lehet megszüntetni a jogviszonyukat. Ha 
elfogadják a közös megegyezést, akkor jogszerő lesz, ha nem fogadják el, akkor valószínőleg 
munkaügyi perek lesznek, és mivel december 31-el megszőnik a kistérség, a 
jogkövetkezményekért a gesztor fog felelni. Ez a döntés, amit az összes többi polgármester és 
képviselı-testület józan ész nélkül meghozott, az jelenti, hogy törvényesen nem fog tudni 
megszőnni a kistérség. Olyan kérdésekre nem adtak választ - mondván, hogy ıket nem 
érdekli -, hogy decemberi számlákat ki fogja kifizetni, a zárszámadást, mérleget elkészíteni? 
A többi képviselı-testület ezzel nem óhajt foglalkozni. Szerinte Enyingnek ez a megoldás a 
legrosszabb lesz, de kényszerhelyzetben van. Gondolja, hogy addig fogja Polgármester úr 
újra behozni, míg meg nem lesz a döntés, mert a többiek nem fogják megváltoztatni a 
döntést. Korábban kettı település megértette, miért nem december 31-t fogadta el Enying 
határidınek, most már ık is beálltak a többiek mögé. 
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Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy a kistérségi iroda vezetıje azt jelentette ki, 
miután az addig Enying véleményét támogató két település visszalépett, hogy garantálja, 
hogy az ottani személyzet közös megegyezéssel fog eltávozni. Abból a pénzbıl, ami 
rendelkezésre állt volna az Enying által javasolt határidıig, kifizeti a közös megegyezéssel 
távozókat, fedezetet biztosít a januárban beérkezı számlák kifizetésére, valamint a 
zárómérleg elkészítésére, tehát nem ingyen várja a kistérség Enyingtıl, hogy gesztorként 
végezze el ezeket a feladatokat. A kellemetlen az, ha nem tudjuk november 1-ig 
megszüntetni a kistérségi társulást, akkor a jogilag a kistérséghez tartozó orvosi ügyeletet 
illetıen az önkormányzat nem tudja megkérni a szükséges engedélyeket az új orvosi 
ügyelethez. Az engedélyeket pedig december 31-ig meg kell szerezni. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı kérdezi, hogy a kistérségi iroda vezetıje által elmondottak 
jegyzıkönyvben szerepelnek-e, számon tudják-e kérni ezeket az ígéreteket. Ha igen, nincs 
min gondolkodni, dönteni kell. 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy az elızı tanácsülés jegyzıkönyvében szerepel az 
ígéret. Arra elegendı a pénz, hogy akár június 30-ig mőködjön a társulás. December 31-ig 
mindent lekönyvelnek, a zárszámadást és a beszámolót kell valakinek elkészíteni, erre a 
teljes fedezetet átutalják annak, aki elvégzi. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı kérdezi, hogy olyan tárgyalások történtek, amik annyiban 
módosítják a hozott döntést, hogy ez szolgálja Enying érdekét?  
 
Pıdör Gyula polgármester szerint igen, ez szolgálja Enying érdekét. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı most maga is tanácstalan, végighallgatva Polgármester urat, ı 
maga is igennel válaszol. De van egy olyan érzése, hogy a lakosok elıtt ezzel kicsit bolondot 
csinálnak magukból. 
 
Pıdör Gyula polgármester is így érezte magát, és az a két polgármester is, akik visszakoztak. 
Nem akarja kommentálni.  
 
Buza Lajos képviselı szerint semmilyen tevékenységre kötelezettséget ne vállaljon az 
önkormányzat a mérleg elkészítésén kívül, ha jogutód nélkül kell a kistérségnek megszőnni. 
 
Pıdör Gyula polgármester szerint az ajánlat arról szólt – ahogy azt már korábban is 
elmondta -, hogy a pénzt annak utalja át a kistérségi iroda vezetıje, aki vállalja ezt a 
feladatot. Az orvosi ügyelet díjait, a számlákat ki kell fizetnie valakinek. Kérdezi, van-e 
valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. 
 
Varga Gyula képviselı kérdezi, van-e könyvvizsgálói jelentés, szerzıdésben áll-e a kistérség 
könyvvizsgálóval, a könyvvizsgálat díját ki fogja állni. 
 
Pıdör Gyula polgármester szerint a belsı ellenırzésbe ez is beletartozik. 
 
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı elmondja, hogy a beszámoló ellenırzését könyvvizsgáló 
végzi, nem a belsı ellenır. Nem tudja, van-e könyvvizsgálója a kistérségnek, de díja van, az 
biztos. Szerinte a határozatban ki kellene jelölni, ki végzi el ezeket a feladatokat, nem kell 
feltétlenül Enyingnek végeznie. 
 



7/21 

Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy november 9-én lesz kistérségi tanácsülés, ma jelzi 
a testület döntését az irodavezetınek, és készítik a határozati javaslatot, melyben minden 
pénzt fedezetet biztosít a kistérség. Kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával 
egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
292/2012. (X. 31.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Mezıföldi Többcélú Kistérségi Társulás 
megszüntetése tárgyában hozott  
 
• 234/2012. (IX. 26.) számú határozatában szereplı a „2013. 

március 31. napi” szövegrész helyébe a „2012. 12. 31. napi” 
szöveg lép; 
 

• 235/2012. (IX. 26.) számú határozatában szereplı a „a 
központi orvosi ügyelet tekintetében 2013.01.31.” 
szövegrész helyébe a „a központi orvosi ügyelet 
tekintetében 2012. 12. 31.” szöveg, a „munkaszervezet 
tekintetében 2013.03.31.” szövegrész helyébe a 
„munkaszervezet tekintetében 2012. 12. 31.” szöveg lép. 

 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésrıl haladéktalanul 
tájékoztassa Mezıföldi Többcélú Kistérségi Tárulást. 
 
Határidı:  azonnal 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 

 
 
Pıdör Gyula polgármester még egy ügyben kéri a testület döntését e tárgyban. Az orvosi 
ügyeletben 1 fı gépkocsivezetı közalkalmazotti jogviszonyban látja el feladatát. Ismerteti az 
illetı foglalkoztatására és a nem foglalkoztatására irányuló melléklet szerinti két 
döntésalternatívát. Ha az önkormányzat látja el az ügyeletet, szükség lehet a munkájára, de 
ha vállalkozóval kívánja ellátni, valószínőleg nem lesz rá szükség. Bejelentkezett egy 
vállalkozó, aki 1,2 millió Ft-ért ellátná az ügyeletet, most 1,6 millió Ft-ba kerül. Ha a testület 
úgy dönt, hogy vállalkozót bíz meg, és a vállalkozó nem kívánja átvenni, az 
önkormányzatnak kell foglalkoztatnia. Az ’A’ határozati javaslatot javasolja elfogadni. 
Kérdezi, van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı szerint a bejelentkezı cégrıl semmit nem tudnak, bizottsági 
ülésen kellene beszélni róla. Kevés információ alapján nem lehet dönteni. Ha ez az ajánlata, 
akkor vagy eddig gazdálkodtak rosszul, vagy a vállalkozó a bérekhez fog hozzányúlni, mert 
másban nincsen pénz. Szerinte ezt körül kell járni, mert ha elbocsátják a sofırt, és késıbb 
szükség lesz rá, mit tesznek? Nem tudja, hogy most döntéshelyzetben vannak-e. 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy 5 sofır volt az ügyeletben, ebbıl 1 
közalkalmazott, a többi megbízási szerzıdéssel látta el feladatát. A jelentkezı cég, az 
OXYTRANS jelenleg is 7-8 városban végzi ezt a tevékenységet. Nagyon nem akarja 
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preferálni a céget, szerinte jobb lenne helyben, helyi emberekkel ellátni az ügyeletet. Az ’A’ 
határozati javaslatot preferálja. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı felhívja rá a figyelmet, hogy most a státusz a téma, nem pedig 
az ügyelet. A státuszra most nincs szükség, ha késıbb szükség lesz rá, vissza tudják állítani. 
Az elmondottak alapján nem javasolja fenntartani a státuszt. 
 
Pıdör Gyula polgármester szavazásra bocsátja az ’A’ határozati javaslatot. Kéri, hogy aki a 
annak elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
293/2012. (X. 31.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Mezıföldi Többcélú Kistérségi Társulás 
alkalmazásában közalkalmazottként foglalkoztatott 
gépjármővezetı 2013. január 1. napjától történı foglalkoztatását 
nem vállalja.  
 
Felkéri a polgármestert, hogy a döntésrıl haladéktalanul 
tájékoztassa a Mezıföldi Többcélú Kistérségi Tárulást. 
 
Határidı:  azonnal 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 

 
 
 
1.4 Vízügyes közmunka program kiterjesztésének kérése Enying területére 
 
Pıdör Gyula polgármester ismerteti, hogy Varga Gyula képviselıtıl kapott tájékoztatást 
arról a lehetıségrıl, hogy a Cinca-patak Enying városán áthaladó szakaszát a 
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2012-ban meg tudná tisztítani. Beszélt Kiss 
Istvánnal, Lepsény polgármesterével, hogyan tudta kilobbizni, hogy Lepsényben munkát 
végezzenek a közmunkaprogram keretében. 10 fınek tudnának közel egy évre munkát adni. 
Levelet írt már ez ügyben, de Kiss István polgármester szerint a levél nem lesz elég. Lepsény 
is többszöri testületi döntés után érte el, hogy az ı embereikkel, az ı területükön kerüljön 
elvégzésre ez a munka, de ne az ı pénzükbıl. Ezért készült a határozati javaslat. Kérdezi, 
van-e valakinek kérdése, vagy kiegészítenivalója ezzel kapcsolatban. 
 
Varga Gyula képviselı kiegészítésként elmondja, hogy amióta a közmunkaprogramok a 
vízgazdálkodás területén is beindultak 1-2 éve, azóta a vízügyi igazgatóságok is 
rendelkeznek bizonyos kontingenssel, bizonyos lehívható állami pénzekkel ezzel 
kapcsolatban. Az állami tulajdonban, és a vízügy kezelésében lévı vízfolyásokra, mint pl. a 
városban folyó Cinca-patak ez felhasználható. Úgy vélte, ahogy Lepsény meg tudta oldani, 
úgy Enying is meg tudná. Szerinte a vízügyi igazgatóságnak is érdeke, hogy az éves 
keretüket ki tudják meríteni olyan munkákra, ami a feladatkörükbe tartozik. Enying miért ne 
jelentkezne be erre a lehetıségre?! Helyben toborzott munkaerı lenne felvéve, úgy tudja, 
hogy 8 órás munkaidıre, éves foglalkoztatásra. Egy fı kvalifikáltabb brigádvezetıre lenne 
szükség, aki  a brigád napi munkáját koordinálná. Lepsényben az önkormányzat részérıl 
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van egy összekötı, aki az egyeztetést-koordinálást helyben végzi. Ha így 2013. január 1-tıl 
Enying is meg tudná oldani, nem lenne haszontalan Enyingnek. 
 
Pıdör Gyula polgármester ismerteti a vízügyi igazgatóság felkérésére irányuló melléklet 
szerinti határozati javaslatot. Kérdezi, van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Kérdés, 
észrevétel nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
294/2012. (X. 31.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a 
Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságot, 
hogy a 2013. évi vízügyes közmunka program keretében a 
Cinca-Csíkgát patak Enying városán áthúzódó szakaszának 
fenntartási munkáira lehetıség szerint 10 fı helyben toborzott, 
regisztrált munkanélküli személyt biztosítson. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester 

 
 
 
1.5 Járási hivatal kialakításával összefüggésben, egyes önkormányzati ingatlanokkal 

kapcsolatos szerzıdések megszüntetésének kezdeményezése 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy az elızı képviselı-testületi ülésen a járásnak 
átadtak bizonyos jogokat a hivatal kialakítása érdekében. Tekintettel arra, hogy foglalt 
ingatlanokat ajánlott fel az önkormányzat, ahhoz, hogy a szerzıdésben foglalt 
kötelezettségnek meg tudjanak felelni, a helyiségeket bérlı, használó szervezetekkel 
szerzıdést kell bontani, és számukra - amennyiben szükség van rá - lehetıség szerint új 
helyet biztosítani.  
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı szerint 2/3-os többséggel meghozott egy döntést a Képviselı-
testület, ez annak a folytatása, így támogatni kell. A döntı döntés akkor született meg. 
 
Pıdör Gyula polgármester ismerteti a szerzıdések bontására irányuló melléklet szerinti 
határozati javaslatot. Elmondja, hogy a rendırséggel szóban megegyeztek, az Agrárkamara 
Lajoskomáromba helyezi át a képviseletét, a 3.-4. pontban leírt szervezetek a 
kormányhivatalhoz tartoznak, az 5. pontban szereplı kistérségi társulás pedig 2012. 
december 31. napjával megszőnik. Szerzıdésben vállalt együttmőködési kötelezettsége van 
az önkormányzatnak, ha felkérik az önkormányzatot az együttmőködésre. Jelen pillanatban 
nem tudnak még járási vezetırıl és helyettesrıl, sem járási biztosról. Akivel tárgyalni lehet, 
az a kormányhivatal kormánymegbízottja, Dr. Dorkota Lajos. Kérdezi, van-e valakinek 
kérdése ezzel kapcsolatban. Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslat 
elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
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Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 295/2012. (X. 31.) 
számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy határozott, hogy 
figyelemmel a – járási hivatal kialakításával kapcsolatos – 286/2012. (X. 24.) 
számú döntésére, különösen a határozat szerinti Megállapodásban vállalt 
kötelezettségre az alábbi szerzıdések közös megegyezéssel történı 
megszőntetését kezdeményezi: 
 
1. Enying Város Önkormányzata és a Fejér Megyei Rendır-fıkapitányság 

között létrejött – 8130 Enying, Kossuth utca 26. szám alatti épületben 
lévı, rendırségi célra szolgáló helyiségek bérletére vonatkozó – bérleti 
szerzıdés; 
 

2. Enying Város Önkormányzata és a Fejér Megyei Agrárkamara között 
létrejött – 8130 Enying, Szabadság tér 14. szám alatti épületben lévı, 22 
m2 alapterülető, érdek-képviseleti célra biztosított helyiség bérletére 
vonatkozó – bérleti szerzıdés; 
 

3. Enying Város Önkormányzata és a Fejér Megyei Kormányhivatal között 
létrejött – 8130 Enying, Szabadság tér 14. szám alatti épületben lévı, 
66,75 m2 alapterülető, a Fejér Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-
biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága Enyingi Kerületi 
Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenırzı Hivatalának elhelyezésére 
szolgáló irodahelyiségek használatára vonatkozó – szívességi használati 
szerzıdés; 
 

4. Enying Város Önkormányzata és a Fejér Megyei Önkormányzat 
Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottsága és 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálata között létrejött – 8130 Enying, 
Szabadság tér 14. szám alatti épületben lévı, 65,1 m2 alapterülető, az 
enyingi Nevelési Tanácsadó elhelyezésére szolgáló irodahelyiségek 
használatára vonatkozó – szívességi használati szerzıdés; 
 

5. Enying Város Önkormányzata és a Mezıföldi Többcélú Kistérségi 
Társulás között létrejött – 8130 Enying, Szabadság tér 14. szám alatti 
épületben lévı, 82,32 m2 alapterülető, a Mezıföldi Kistérségi Iroda 
elhelyezésére szolgáló irodahelyiségek használatára vonatkozó – 
szívességi használati szerzıdés. 

 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy figyelembe véve a vonatkozó 
jogszabályokat (így különösen a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvényt) és az önkormányzat érdekeit a szükséges tárgyalások folytassa le 
és azok eredményérıl tájékoztassa a döntéshozó szervet.  
 
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a tárgyalások eredményeképpen 
szükséges – szerzıdések közös megegyezéssel történı megszőntetésrıl 
szóló – szerzıdés-tervezeteket készítse el és terjessze a döntéshozó szerv elé. 
 
Figyelemmel a helyi és központi szintő jogszabályokra és a 
tulajdonviszonyokra továbbá a logisztikai feladatokra, az esetleges 
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csereingatlan felajánlása külön döntés alapján megkötendı szerzıdést 
igényel. 
 
Határidı:  legkésıbb 2012. november 30. 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 

 
 
Pıdör Gyula polgármester átadja a szót Mihályfi Gábor aljegyzınek, hogy ismertesse 
elıterjesztését. 
 
 
 
2. Jegyzı, Aljegyzı elıterjesztései 

A védınıi körzetek megállapítására vonatkozó döntés 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı ismerteti, hogy az egészségügyi törvény 152. §-a felhatalmazza az 
önkormányzatot, hogy az egészségügyi alapellátás körében kijelölt körzeteket hozzon létre. 
A védınıkre külön eljárás vonatkozik jelenleg. Az ÁNTSz ellenırzés során kérték, hogy a 
Képviselı-testület határozatban mondja ki az egyes körzeteket, ne pedig az egyedi 
kinevezésekben. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, hozzászólása. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı nem látott bizottsági döntést az elıterjesztés mögött, bár nem 
gondolja, hogy olyan súlyú lenne az ügy. 
 
Szörfi István jegyzı elmondja, hogy az alapszabály szerint rendkívüliként elı lehet 
terjeszteni bizottsági döntés nélkül is. Nem tudja, mit tenne ezzel az elıterjesztéssel a 
bizottság. 
 
Dr. Lelkes Ákos Humán Bizottság elnöke elmondja, hogy nem tárgyalta a bizottság, de azzal 
ért egyet, hogy ez az elıterjesztés szinte súlytalan, véleménye szerint bizottsági döntés 
nélkül is nyugodtan dönthet a testület. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, hozzászólása. Kérdés, 
észrevétel nem lévén kéri, hogy aki a védınıi körzetek megállapítására irányuló melléklet 
szerinti határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
296/2012. (X. 31.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Enying városában a védınıi körzeteket 
(utcajegyzéket) a határozat mellékletét képezı beosztás szerint 
határozza meg, figyelemmel az egészségügyrıl szóló 1997. évi 
CLIV. törvény 152. §-ában foglaltakra. 

 
 
Pıdör Gyula polgármester átadja a szót Viplak Tibor képviselınek, a Gazdasági Bizottság 
elnökének, hogy ismertesse a bizottság elıterjesztéseit. 
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3. Gazdasági Bizottság elıterjesztései 
3.1 Zics István ingatlan felajánlása 
 
Viplak Tibor Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, hogy a településfejlesztési tárgyú 
napirendeket Gebula Béla Ákos képviselı, a Gazdasági Bizottság alelnöke ismerteti. 
 
Gebula Béla Ákos Gazdasági Bizottság alelnöke ismerteti a bizottság felajánlással való élés 
elvetésére irányuló melléklet szerinti 116/2012. (X. 17.) számú határozatát. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, elıterjesztése ezzel 
kapcsolatban. Kérdés nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
297/2012. (X. 31.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Zics István Enying, Pincesor 1. szám alatti 
ingatlan tekintetében tett ingatlan felajánlásával élni nem kíván. 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:  2012. november 15. 

 
 
 
3.2 Horváth Kornél ingatlan felajánlása 
 
Gebula Béla Ákos Gazdasági Bizottság alelnöke ismerteti a bizottság felajánlással való élés 
elvetésére irányuló melléklet szerinti 117/2012. (X. 17.) számú határozatát. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, elıterjesztése ezzel 
kapcsolatban. Kérdés nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
298/2012. (X. 31.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Horváth Kornél 8130 Enying, Rákóczi 32. szám 
alatti ingatlan felajánlásával élni nem kíván. 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:  2012. november 15. 
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3.3 A Kapos-Projekt-Vill. Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme 
 
Gebula Béla Ákos Gazdasági Bizottság alelnöke röviden elmondja, hogy a víztoronyra 
külön betápot kell tenni, a hatályos jogszabályok szerint minden üzemeltetınek külön 
villany betáp szükséges. Erre a munkára adott ajánlatot a cég. Ismerteti a bizottság 
tulajdonosi hozzájárulás megadására irányuló melléklet szerinti 119/2012. (X. 17.) számú 
határozatát. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, elıterjesztése ezzel 
kapcsolatban. Kérdés nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
299/2012. (X. 31.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az Enying, Szabadság tér hrsz: 1475 villamos 
csatlakozókábel létesítése érdekében az önkormányzat 
tulajdonát képezı, Enying 1475 és 1474/45 hrsz-ú ingatlanok 
igénybevételéhez a Kapos-Projekt-Vill. Kft. (7400 Kaposvár, Fı 
u. 7.I. em.) KPV-2012/CS-165 számú kiviteli 
tervdokumentációja alapján tulajdonosi hozzájárulását 
megadja.  
 
Felhatalmazza a polgármestert a Tervegyeztetési jegyzıkönyv 
aláírására. 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:  2012. november 15. 

 
 
 
3.4 A Regioplan Kft. tervezési ajánlata településrendezési tervezésre 
 
Gebula Béla Ákos Gazdasági Bizottság alelnöke elmondja, hogy elindultak a tárgyalások az 
ingatlan-beruházás ügyében, az elsı lépések megtétele a településrendezési látványtervek 
készítése. Attól függıen, hogy milyen lesz a tárgyalások menete, a költségeket lehet tovább 
porlasztani. A jó kapcsolat megırzése érdekében most választ kell adni annál is inkább, mert 
az ajánlat 30 napig érvényes. Ismerteti a bizottság ajánlattal való élés elvetésére irányuló 
melléklet szerinti 120/2012. (X. 17.) számú határozatát. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, elıterjesztése ezzel 
kapcsolatban. Kérdés nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
300/2012. (X. 31.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy megköszönve a Regioplan Kft. (9022 Gyır, 
Újkapu u. 13.) „Településrendezési tanulmányterv készítése, 
településrendezési terv módosítása az Enyingi-balatonbozsoki, 
0194/3 hrsz-ú, volt üszıtelepi területre” tárgyban elkészített 
tervezési ajánlatát, azzal jelenleg élni nem kíván. Mihelyst a 
településrendezési terv módosítása aktuálissá válik, az 
önkormányzat megkeresi a Regioplan Kft-t. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester     

 
 
 
3.5 „100 éve épült” emléktábla elhelyezése 
 
Gebula Béla Ákos Gazdasági Bizottság alelnöke ismerteti, hogy a polgármesteri hivatal 
épületére kihelyezésre kerül egy emléktábla, amit már elkészítettek, ehhez kell a Képviselı-
testület, mint tulajdonos hozzájárulása. Bízik benne, hogy mindenki egyetért, hiszen a 
bizottság is egyhangúlag támogatta. Ismerteti a bizottság tulajdonosi hozzájárulás 
megadására irányuló melléklet szerinti 121/2012. (X. 17.) számú határozatát. Mindenkinek a 
segítségét, aki ebben részt vett, megköszöni. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, elıterjesztése ezzel 
kapcsolatban. Kérdés nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
301/2012. (X. 31.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy tulajdonosi hozzájárulását megadja a 
Városháza 100 éves évfordulója alkalmából a melléklet tervezet 
szerinti emléktábla elhelyezéséhez. 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı: 2012. november 15 

 
 
 
3.6 Leader „Térségi helyi termék piac kialakítása” projekttábla kihelyezése 
 
Gebula Béla Ákos Gazdasági Bizottság alelnöke elmondja, hogy a piaccsarnok kialakítására 
tavaly pénzt nyert az önkormányzat, a támogatási szerzıdés egyik kötelezı eleme a tábla 
kihelyezése. A bizottság 5 igen szavazattal támogatta az elıterjesztést. Ismerteti a bizottság 
projekttábla kihelyezésére irányuló melléklet szerinti 123/2012. (X. 17.) számú határozatát. 
Kiegészítésként elmondja, hogy ha jól emlékszik, kb. 8.000,- Ft-ról van szó. 
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Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. 
 
Viplak Tibor Gazdasági Bizottság elnöke szerint is kb. ez az összeg merül fel költségként, 
5.000,- vagy 8.000,- Ft, tehát nem terheli meg komolyan a költségvetést. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Kérdés, 
egyéb észrevétel nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
302/2012. (X. 31.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az MVH Leader „Térségi helyi termék piac 
kialakítása” címő pályázat projekttáblájának elkészítésére Banai 
Zoltánt (8651 Balatonszabadi, Vak Bottyán utca .) 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:  folyamatos 

 
 
 
3.7 Szirombontogató Óvoda elıirányzat átcsoportosítási kérelme 
 
Viplak Tibor Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, hogy nem pótelıirányzatról van szó, 
csupán fı sorok közötti elıirányzat-módosításról. Az eddigi megbízási díj ezután számlás 
lesz, így a személyi kiadásokból át kell tenni a dologi kiadásokba. Ismerteti a bizottság 
elıirányzat átcsoportosítására irányuló melléklet szerinti 125/2012. (X. 17.) számú 
határozatát. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, hozzászólása ezzel 
kapcsolatban. Kérdés, észrevétel nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával 
egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
303/2012. (X. 31.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Szirombontogató Óvoda 2012. évi 
költségvetésének, személyi juttatások 851012 szakfeladaton 
szerepeltetett 518 eFt megbízási díjból 256 eFt-ot a 851012 
szakfeladat dologi kiadásai közé történı átcsoportosítást 
engedélyezi. 
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Felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy az elıirányzat-
módosítást az önkormányzati elıirányzat-nyilvántartásban 
vezesse át, továbbá a költségvetési rendelet módosításakor az 
elıirányzat-módosítást a költségvetési rendeletben 
szerepeltesse.  
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:  azonnal 

 
 
 
3.8 Raffaelné Horváth Aranka kérelme 
 
Viplak Tibor Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, hogy a kérelmezı kérte, hogy bizonyos 
erdıs terület kitisztítását had végezze el. A bizottság nem javasolja támogatni a kérelmet. 
Ismerteti a bizottság kérelem elutasítására irányuló melléklet szerinti 126/2012. (X. 17.) 
számú határozatát. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, hozzászólása ezzel 
kapcsolatban. Kérdés nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
304/2012. (X. 31.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Raffaelné Horváth Aranka 8130 Enying, 
Vásártér 48. szám alatti lakos kérelmét – melyben Vásártéren 
lévı önkormányzati terület kitisztításához, illetve az ott lévı 
fák felhasználásához kér engedélyt – nem támogatja. 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 
Határidı:  azonnal 

 
 
 
3.9 Általános felhatalmazás katasztrófa esetén építıanyag értékesítésére 
 
Viplak Tibor Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, hogy számos esetben fordul elı, hogy az 
idıjárási viszonyok miatt károk keletkeznek egy-egy épületben, és a károsult személyek az 
önkormányzathoz fordulnak segítségért, ezért döntött úgy a bizottság, hogy a volt üszıtelep 
bontásából származó tégla értékesítésére külön felhatalmazás nélkül kapjon engedélyt a 
polgármester. Ismerteti a bizottság bontott tégla eladási árának meghatározására irányuló 
melléklet szerinti 128/2012. (X. 17.) számú határozatát. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, hozzászólása ezzel 
kapcsolatban. Kérdés nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
305/2012. (X. 31.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a volt üszıtelep bontásából származó 
kismérető téglát 25,-Ft/db áron értékesíti. 
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester 

 
 
 
3.10 Pótkocsi eladásának kérdése 
 
Viplak Tibor Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, hogy a városgondnokság vezetıje 
fordult a Képviselı-testülethez azzal a javaslattal, hogy értékesítsék a városgondnokság 
használatában lévı pótkocsit. Meggyızıdése, hogy szükség van a pótkocsira, de az a 
közmunka pályázat keretén belül pótolható, ezért döntött úgy a bizottság, hogy az 
értékesítés támogatását javasolja. Ismerteti a bizottság pótkocsi értékesítésére irányuló 
melléklet szerinti 129/2012. (X. 17.) számú határozatát. 
 
Szörfi István jegyzı felhívja rá a figyelmet, hogy az elıterjesztésben bruttó 270 eFt + ÁFA 
szerepel. Kéri, vagy az egyik, vagy a másik módon szerepeltetni az árat. 
 
Viplak Tibor Gazdasági Bizottság elnöke bruttó 270 eFt-ot javasol árként szerepeltetni. 
 
Pıdör Gyula polgármester kéri, hogy aki a módosító javaslat elfogadásával egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
306/2012. (X. 31.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
Városgondnokság használatában lévı pótkocsi értékesítésére 
vonatkozó határozati javaslatban az eladási ár bruttó 270 eFt-
ban történı megállapítására irányuló módosító javaslatot 
elfogadta. 

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

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
307/2012. (X. 31.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy értékesíteni kívánja a Városgondnokság 
használatában lévı YDW-625 frsz-ú használt pótkocsit, ezért a 
lehetıségrıl a helyben szokásos módon 8 napon keresztül 
hirdetményt tesz közzé. 
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A pótkocsi minimum eladási ára bruttó 270 eFt. 
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Eichinger József Városgondnokság vezetı   

 
 
 
3.11 Játszóeszközök javításának kérdése – Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és 

Általános Iskola kérelme 
 
Viplak Tibor Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, hogy ez a téma már egyszer napirenden 
volt. Megvizsgálták a város kezelésében lévı játszótereket, és különbözı problémák 
merültek fel azokkal kapcsolatban. A hatóságok kötelezték az üzemeltetıket arra, hogy a 
szükséges javításokat elvégezzék. Ismerteti a bizottság városgondnokság javítási feladatok 
elvégzésére való megbízására, korábbi döntés visszavonására irányuló határozatát. 
 
Gebula Béla Ákos Gazdasági Bizottság alelnöke szerint a korábbi döntés visszavonására 
irányuló mondat nem szükséges, mert a korábbi döntés bizottsági döntés volt, így annak 
visszavonásáról elegendı a bizottságnak dönteni, a testületnek nem kell. Kérdezi Aljegyzı 
urat, hogy jól gondolja-e. 
 
Mihályfi Gábor aljegyzı igennel válaszol, arról a testületnek nem kell döntenie. 
 
Pıdör Gyula polgármester kéri, hogy aki a módosító javaslat elfogadásával egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
308/2012. (X. 31.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
játszóterekkel kapcsolatos feladatok elvégzésére vonatkozó 
határozati javaslatban a korábbi - bizottsági - döntés 
visszavonását megfogalmazó mondat törlésére irányuló 
módosító javaslatot elfogadta.  

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

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
309/2012. (X. 31.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az önkormányzat által fenntartott 
intézmények területén valamint a közterületeken található 
játszótéri eszközök - felülvizsgálatának eredményeképpen 
készült, döntés mellékletét képezı - ellenırzési 
jegyzıkönyvekben foglalt feladatok elvégzésével, 
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végrehajtásával (felújítás, karbantartás, festés stb.) megbízza a 
Városgondnokságot. A munkálatok költségét az önkormányzat 
2012. évi költségvetése terhére biztosítja. 
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester 
   Eichinger József a Városgondnokság vezetıje, 

érintett intézményvezetık 
 
 
 
3.12 Lomb utcai útszakasz felújítása 
 
Viplak Tibor Gazdasági Bizottság elnöke elmondja, hogy az érintett terület a 
munkagépektıl sáros illetve száraz idıben poros, indokolt lenne a burkolat javítása. Sajnos 
az önkormányzat forráshiányos, ezért pályázati forrásból tudják csak ezt elvégezni. Ismerteti 
a bizottság erre irányuló melléklet szerinti 131/2012. (X. 17.) számú határozatát. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. 
 
Gebula Béla Ákos Gazdasági Bizottság alelnöke elmondja, hogy a bizottsági ülésen is sokat 
polemizáltak, és szerinte nem szabad egy perc alatt túllépni ezen a kérdésen. Ez visszatérı 
probléma, mely gyors megoldást igényel. Hiri Noémi mőszaki ügyintézı sok munkával 
körüljárta a kérdés, több ajánlat érkezett, az ár azonban magas, az önkormányzat nem tudja 
most megoldani. Barabits Elemér, az Alsótekeresi Faiskola ügyvezetıje is érintett ebben, a 
munkagépekkel közlekedni kell. Az önkormányzat ígérte, hogy segítséget nyújt, tartja is ezt 
az ígéretet a következı évben a Képviselı-testület. A Gazdasági Bizottság prioritásai között 
tartja ezt a kérdést. A faiskolával a jó kapcsolatot ápolni kell, hiszen iparőzési adót fizet, és 
munkahelyeket teremt. A kérdés megoldása szükséges lenne. 
 
Viplak Tibor Gazdasági Bizottság elnöke szerint nem egyszerő a helyzet, munkagépek 
járnak ott, tehát úgy kell megoldani a burkolatot, hogy késıbb a munkagépek ne törjék össze 
az utat. Jelenleg az út burkolatlan, valami olyan megoldás kell, ami mindkét fél számára 
megfelel. Pénz azonban jelenleg nem áll rendelkezésre ehhez. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. Kérdés nem 
lévén kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 9 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
310/2012. (X. 31.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az Alsótekeres, Lomb utca aszfaltozását 
pályázati forrásból kívánja megvalósítani.  
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester 

 
 



20/21 

4. Vegyes ügyek 
 
Buza Lajos képviselı korábban felajánlotta a tiszteletdíját az Erkel F. utca útburkolatának 
javítására, azonban tudomására jutott, hogy a szennyvízberuházás kapcsán fel fogják bontani 
az egész utcát. Eichinger József városgondnokkal beszélt, aki szerint 60 eFt-ból hideg 
aszfalttal meg tudná oldani a kátyúzását a területnek. Kéri, hogy a tiszteletdíját erre 
fordítsák, a fennmaradó részt pedig az Enying Városért Közalapítványnak kéri átutalni. 
 
Pıdör Gyula polgármester kéri írásban lefektetni a tiszteletdíj felajánlását. 
 
Buza Lajos képviselı kéri november 25-ig elvégezni a kátyúzást, ezt egyeztette is a 
városgondnokság vezetıjével, a városgondnokság azonban pénz nélkül nem tudja elvégezni. 
Kéri, hogy tiszteletdíjából biztosítsák a szükséges összeget fedezetként. 
 
Szörfi István jegyzı felhívja rá a figyelmet, hogy ehhez a költségvetés módosítására van 
szükség. November 15. elıtt lesz egy rendkívüli ülés, akkora elkészítik a rendelettervezetet, 
ha így megfelel képviselı úrnak. 
 
Pıdör Gyula polgármester tájékoztatásként elmondja, hogy a kistérségi vagyon azon részét 
illetıen döntés született, amit jelen pillanatban használnak az egyes tagok, azon 
vagyonelemek átmennek a használó önkormányzat tulajdonába. Amik ezen kívül vannak, de 
érintik a mikrokörzeti társulást vagy az orvosi ügyeletet – mivel Enying kifejezte szándékát, 
hogy az orvosi ügyelet megszervezi, és ahhoz lehet csatlakozni - felkérte a kistérségi irodát, 
hogy készítsék el a vagyonmegosztás arányait. Enying 32,9%-kal részesedik a vagyonból, a 
másik négy település, akik csatlakoznának az orvosi ügyelethez pedig kb. 64%-kal. Ha 
mindenki kivenné a részét, nem maradna az orvosi ügyeletnek a minimum feltételeit 
biztosító eszközökre. A kistérségi polgármesterek fognak dönteni: azok, akik nem vesznek 
részt az orvosi ügyeletben minden olyan eszközt, ami ennek a feltétele Enying 
rendelkezésére bocsátanak. 15.600 eFt a teljes vagyon, ebbıl az Enyingre esı vagyonrész 
32,85%, azaz 5.123 eFt. Mivel bevállaltuk az orvosi ügyelet, és a mikrotársulás szervezését, 
9.231 eFt-nyi értéket vehetünk kezelésbe a másik két településsel együtt. Akik kimaradnak az 
ügyeletbıl, azt mondták, legyen így, bármikor arra kényszerülhetnek, hogy saját ügyeletük 
helyett, Enyinghez forduljanak. Ebben nincs benne az autó, ami különleges jelzéssel ellátott, 
négy kerék meghajtású jármő, a tulajdonosa Dég és Lajoskomárom Önkormányzata lesznek, 
akik csatlakozni akarnak az enyingi ügyelethez, és mőködtetésre átadják azt. Így már 6,1 
millió Ft-tal gazdagodik Enying. Mindezt tájékoztatásul mondta el röviden, a részletes 
számokról meg tudja mutatni a kimutatást, ha valaki szeretné látni. Kérdezi, hogy van-e 
valakinek kérdése. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı szeretné a lakosságot tájékoztatni, hogy a volt mentıállomás 
elıtti parkolónál kiegészítı tábla került fel, melyet a rendırség komolyan fog venni, csak 
külön parkolási engedéllyel lehet ott parkolni. Most még csak figyelmeztetı cédulát 
helyeznek el a rendırök az ott engedély nélkül parkoló jármővekre, de késıbb legkevesebb 
30 eFt bírságot szabhatnak ki. Kéri a lakosságot, hogy figyelmetlenségbıl ne hajtsanak be 
oda. 
 
Nyikos István alpolgármester elmondja, hogy a bölcsıdevezetı levele hozzá került, és úgy 
tudja, hogy Polgármester úrnak is eljuttatta azt. A levélben jelezte, hogy november közepétıl 
nincs takarítószemélyzete.  
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Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy hozzá nem juttatott el a bölcsıdevezetı levelet, 
de Alpolgármester úr átadta neki a kérelmet, és – a pénzügyi vezetıvel egyeztetve - szerinte 
két lehetıség van, vagy az egyik takarítónınek valamilyen módon megoldják, hogy 
maradjon még egy hónapig, vagy másik személy pedig fizetett vagy önkéntes 
közmunkásként látja el a feladatot. Ha ez a pénzügyi lehetıség nem jön létre, 2 fı 
közmunkást, vagy önkéntes közmunkással oldják meg. Nem marad a bölcsıde takarító 
személyzet nélkül, a vezetıvel megbeszélte. Ismerteti, hogy 15 közmunkás jelentkezett, 
decemberben lehet bıvíteni a létszámot. Az intézményvezetıket kéri, hogy jelezzék az 
igényüket. 
 
Viplak Tibor képviselı elmondja, hogy 2003. óta mőködik az, hogy közmunkással oldják 
meg a takarítást. Mindig mőködött, nem volt probléma sohasem. 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy 15 fıbıl eddig 7-et igényeltek az 
intézményvezetık, majd még 5-öt rájuk „kényszerített”. Aktívabb közremőködést vár a 
részükrıl. 
 
Varga Gyula képviselı az elızı tájékoztatáshoz kapcsolódóan, a kistérségi gépjármővel 
kapcsolatban kérdezi, hogy felvetıdött-e, hogy az üzemeltetés költsége hogy jelentkezik 
Enyingnél.  
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy az orvosi ügyeletnek, ha kell a kocsi, fizetik, ha 
nem kell, akkor eladják, és a két tulajdonos osztozik a pénzen. 12-én lesz kistérségi ülés, 
korábban rosszul mondta. Kérdezi, van-e valakinek kérdése. Egyéb napirendi pont, kérdés, 
észrevétel nem lévén az ülést 16.15 órakor bezárja. 
 
 
Enying, 2012. november 7. 
 
 
 
 
 
  Pıdör Gyula      Szörfi István 
  polgármester            jegyzı 
 
 
 
 
 
  Dr. Lelkes Ákos     Nyikos István 
        hitelesítı          hitelesítı 


