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Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

2012. november 13-án 
tartott  r e n d k í v ü l i   n y í l t  ülésérıl 

 
 
Helye:    Polgármesteri Hivatal tanácsterem 
    8130 Enying, Kossuth u. 26. 
 
Jelen vannak:   Pıdör Gyula polgármester, 

Nyikos István alpolgármester, 
Buza Lajos, Gebula Béla Ákos,  
Dr. Lelkes Ákos, Méreg János, 
Varga Gyula, Viplak Tibor képviselık 

 
Szörfi István jegyzı 
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı 
 
Huszka József 
 
Szemerei Szilvia jegyzıkönyvvezetı 

 
Jelezte távolmaradását: Vajda Balázs képviselı 
 
 
Pıdör Gyula polgármester az ülést 15.00 órakor megnyitja. A napirendet javasolja 
kiegészíteni. 
 
Szörfi István jegyzı kéri a hitelesítıket kijelölni. 
 
Pıdör Gyula polgármester megállapítja, hogy a képviselık határozatképes számban 
megjelentek, létszámuk 8 fı. A jegyzıkönyv vezetésére felkéri Szemerei Szilviát. A 
jegyzıkönyv hitelesítésére javasolja Méreg János és Varga Gyula képviselıket. Kéri, hogy aki 
a hitelesítık személyével egyetért, kézfeltartással jelezze. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal a jegyzıkönyv hitelesítıjeként Méreg János és 
Varga Gyula képviselıket elfogadta. 
 
Pıdör Gyula polgármester a rendkívüli ülés napirendjére javasolja felvenni a következı 
elıterjesztéseket. 4. napirendi pontként javasolja naprendre venni a „”Térségi helyi termék 
piac kialakítása” – nem támogatott munkákra forrás biztosítása” elıterjesztést. Kéri, hogy 
aki, ezzel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal a „”Térségi helyi termék piac kialakítása” – nem 
támogatott munkákra forrás biztosítása” elıterjesztést 4. napirendi pontként napirendjére vette. 
 
Pıdör Gyula polgármester 5 napirendi pontként javasolja Vegyes ügyeket napirendre venni 
két napirendi ponttal. 5.1 napirendi pontként javasolja napirendre venni „Reiber Attila 
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Malom-árok melletti területre sorompó elhelyezése” elıterjesztést. Kéri, hogy aki ezzel 
egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az 5. Vegyes ügyek napirendi ponton belül „Reiber 
Attila Malom-árok melletti területre sorompó elhelyezése” elıterjesztést 5.1 napirendi pontként 
napirendjére vette. 
 
Pıdör Gyula polgármester 5.2 napirendi pontként javasolja napirendre venni „Polgárırség 
kérelme „Polgárırség és kamera által megfigyelt terület” tábla elhelyezésére” elıterjesztést. 
Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az 5. Vegyes ügyek napirendi ponton belül 
„Polgárırség kérelme „Polgárırség és kamera által megfigyelt terület” tábla elhelyezésére” 
elıterjesztést 5.2 napirendi pontként napirendjére vette. 
 
Pıdör Gyula polgármester kéri, hogy aki a fentiek szerint módosított napirenddel egyetért, 
kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal a módosított napirendet elfogadta. 
 
 
15.02 órakor Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı megérkezik az ülésre. 

 
 
Gebula Béla Ákos képviselı kiegészítésként elmondja, hogy mindkét vegyes ügy a 
polgárırség kérelme, Reiber Attila, mint a polgárırség vezetıje kereste meg az 
önkormányzatot. 
 
Pıdör Gyula polgármester javasolja, hogy az 5.1 napirendi pont „Polgárırség kérelme - 
Malom-árok melletti területre sorompó elhelyezése” címmel szerepeljen a napirendben. 
Kéri, hogy aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az 5.1 napirendi pont  „Polgárırség kérelme - 
Malom-árok melletti területre sorompó elhelyezése” címmel való szerepeltetését a napirendben 
elfogadta. 
 
Pıdör Gyula polgármester – egyéb módosító javaslat nem lévén - kéri, hogy aki a fentiek 
szerint módosított napirenddel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal a módosított napirendet elfogadta. 
 
 
Napirend: 
Nyílt ülés   
 

1. Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 
mőködtetésének átadása – végleges döntés 

 
  Elıadó: Pıdör Gyula  

          polgármester 
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2. Enying Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésérıl szóló 
rendelethez kapcsolódó határozathozatal 

 
  Elıadó: Pıdör Gyula  

          polgármester 
 
3. Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola alapító 

okiratának módosítása 
 

  Elıadó: Mihályfi Gábor  
          aljegyzı 

 
4. „Térségi helyi termék piac kialakítása” – nem támogatott munkákra 

forrás biztosítása 
 

  Elıadó: Mihályfi Gábor  
          aljegyzı 

 
5. Vegyes ügyek 

5.1 Polgárırség kérelme - Malom-árok melletti területre sorompó 
elhelyezése 

5.2 Polgárırség kérelme „Polgárırség és kamera által megfigyelt terület 
 

  Elıadó: Mihályfi Gábor  
          aljegyzı 

 
Zárt ülés   
 

1. Munkaviszony megszüntetése áthelyezéssel 
/A kikérı szerv kikérıjének, és az átadási okirat megérkezését 
követıen kerül feltöltésre./ 
 

  Elıadó: Pıdör Gyula  
          polgármester 

 
 
 
1. Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola mőködtetésének átadása – 

végleges döntés 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése ezzel kapcsolatban. 
Kiegészítésként elmondja, hogy november 15-ig kell beadni a mentességi igényt, ezért nem 
került a legutóbbi ülésen a testület elé. Annál is inkább, mert csak most kaptak iránymutatást 
a mellékletek kitöltéséhez. Kérdezi, van-e kérdés ezzel kapcsolatban.  
 
Viplak Tibor képviselı kérdezi, hogy a bölcsıde is átkerül-e a tankerülethez. 
 
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı elmondja, hogy a bölcsıde nem kerül át, csak a feladata. 
 
Buza Lajos képviselı elmondja, hogy az elızı ülésre nem is lehetett elıkészíteni, mert nem 
volt meg a teljes anyag. 
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Gebula Béla Ákos képviselı fontosnak tartja elmondani, hogy a határozati javaslat csak a 
mőködtetésrıl szól, mert a fenntartásról már korábban döntöttek. 
 
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı, Szörfi István jegyzı megerısíti, hogy jelen döntés csak a 
mőködtetésrıl szól. 
 
Pıdör Gyula polgármester ismerteti a köznevelési intézmény mőködtetésével kapcsolatos 
melléklet szerinti határozati javaslatot. Kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, 
kézfelemeléssel jelezze. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
311/2012. (XI. 13.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a nemzeti 
köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (4) bekezdésében 
foglaltak alapján az önkormányzat rendelkezésére álló saját és 
átengedett bevételek terhére, a saját tulajdonban álló – az állami 
intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési 
intézmény feladatainak ellátását szolgáló – ingó és ingatlan 
vagyon mőködtetését 2013. január 1-jétıl nem képes vállalni. 
 
Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képezı 
adatszolgáltatás, valamint annak részét képezı 
szándéknyilatkozat aláírására. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester 

 
 
2. Enying Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetésérıl szóló rendelethez 

kapcsolódó határozathozatal 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy Buza Lajos képviselı egy bizonyos összeget 
aszfaltkátyúzásra, egy bizonyos összeget pedig a Városunkért Közalapítvány részére ajánlott 
fel. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, kiegészítése ezzel kapcsolatban. 
 
Závodni Lászlóné pénzügyi vezetı elmondja, hogy a felajánlás egyik részre, ami 
készpénzes, kifizetést vagy elkülönítést von maga után. A legnagyobb része az, amirıl még 
csak elıirányzatként beszélünk. Most az elıirányzat elkülönítésre kerül, és amikor a 
tiszteletdíjak fizetésre kerülnek, akkor válik a másik fele készpénzes fizetéssé. Eddig két 
hónap került a 2012. évi tiszteletdíjakból kifizetésre. 
 
Buza Lajos képviselı szerint a kettı havi tiszteletdíjból lehet fedezni a 60 eFt-os kátyúzást, a 
különbözetet pedig átutalni az alapítványnak. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek kérdése, észrevétele. Kérdés, észrevétel 
nem lévén ismerteti a tiszteletdíj-felajánlással kapcsolatos, melléklet szerinti határozati 
javaslatot. Kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfeltartással 
szavazzon. 
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A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
312/2012. (XI. 13.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy Buza Lajos képviselı 2012. november 9-én kelt 
felajánlás módosítását elfogadja, és a felajánlással kapcsolatos 
teendıkrıl az alábbiak szerint határoz: 
 
1. 2012. évi költségvetésben 1.834 eFt útjavításra betervezett 
összegbıl 60 eFt útkátyúzáson hagy, a fennmaradó összeget, 
ami felajánlásban Városunkért Közalapítvány részére került 
felajánlásra, tartalékba helyezi. 
 
2. Az önkormányzat a Városunkért Közalapítvánnyal a 1.774 
eFt összegre támogatási szerzıdést köt 2013. évre, és 
kötelezettséget vállal arra, hogy az alapítványnak felajánlott 
összeget 2013. évi költségvetésébe betervezi. 
 
Felelıs:  Pıdör Gyula, polgármester 
Határidı:  2012. december 31. 

 
 
3. Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola alapító okiratának 

módosítása 
 
Pıdör Gyula polgármester ismerteti, hogy a 2011. évi CXC. törvény paragrafusai szerinti 
módosításokat kell elvégezni. Kérdezi, van-e valakinek kérdése ehhez. A határozati javaslat 
terjedelmére tekintettel nem ismerteti az egészet, csupán az elsı és utolsó bekezdését. Kéri, 
hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 313/2012. (XI. 13.) 
számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a 
Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 58/2008. (VI. 25.) 
számú határozattal elfogadott alapító okiratát 2012. december 01-i hatállyal az 
alábbiak szerint módosítja:  
 
1.  Az alapító okirat 5. pontja helyébe a alábbi rendelkezés lép: 
„5. Jogszabályban meghatározott közfeladata (alaptevékenysége): A nemzeti 
köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 1. c), g), n), r) pontja szerinti 
feladat. 
 
2. Az alapító okirat 6.6 pontja helyébe a alábbi rendelkezés lép:  

„6.6 Az intézmény alaptevékenysége, feladata: 
1-8 évfolyamon általános mőveltséget megalapozó nevelést és oktatást, 
továbbá emelt szintő testnevelés oktatást és emelt óraszámú idegen nyelvi 
(angol idegen nyelv, német idegen nyelv) oktatást folytat. A tanuló 
érdeklıdésének, képességeinek és tehetségének megfelelıen középiskolai, 
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illetve szakiskolai továbbtanulásra és pályaválasztásra készít fel. Kompetencia 
alapú tanítási-tanulási programok elterjesztése, fejlesztése. Bázisintézményi 
feladatok ellátása. 
 
1-8 évfolyamon a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. törvény 4. §-ának 
25. pontjában meghatározott – az alábbiakban részletezett – sajátos nevelési 
igényő gyermekek, tanulók integrált nevelése: különleges bánásmódot 
igénylı gyermek, tanuló, aki a szakértıi bizottság szakértıi véleménye 
alapján mozgásszervi (G, Q), értelmi (F 70, F 71) vagy beszédfogyatékos (F 80), 
autizmus spektrum zavarral (F 84) vagy egyéb pszichés fejlıdési zavarral 
((súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral (F 81, F82, F 
83, F 90, F 91)) küzd, 1-8 évfolyamon a rehabilitációs bizottság szakvéleménye 
alapján magántanulóként, valamint orvosi igazolás alapján tanulmányaikat 
magántanulóként folytató tanulók részére legalább heti nyolc tanítási óra 
egyéni felkészítés biztosítása. 1-8 évfolyamon a visszahelyezett tanulók 
folyamatos figyelemmel kísérése a rehabilitációs bizottság döntése alapján. 
 
A gimnázium általános mőveltséget megalapozó, érettségi vizsgára és 
felsıfokú tanulmányok megkezdésére, valamint munkába állásra felkészítı 
nevelést és oktatást, továbbá – 4 évfolyamos képzés keretében – emelt szintő 
idegen nyelvi (angol idegen nyelv, német idegen nyelv) oktatást, – 6 
évfolyamos képzés keretében – emelt óraszámú informatika, matematika 
oktatást és emelt szintő idegen nyelvi (angol idegen nyelv, német idegen 
nyelv) oktatást folytat, nappali tagozatú képzés formájában. Törekszik a 
tanulók harmonikus személyiségfejlesztésére. A gimnáziumi nevelést-oktatást 
– 4 évfolyamos képzés esetén –  kilencedik évfolyamon kezdi meg és a 
tizenkettedik évfolyamon fejezi be, – 6 évfolyamos képzés esetén –  hetedik 
évfolyamon kezdi meg és a tizenkettedik évfolyamon fejezi be. 
 
A középfokú felnıttoktatás keretében a gimnázium a fenti célok elérése 
érdekében nappali rendszerő illetve esti munkarend szerinti 9-12. évfolyamon 
mőködik. 
 
Az intézmény 9-12. évfolyamon a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. 
törvény 4. §-ának 25. pontjában meghatározott – az alábbiakban részletezett – 
sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nappali rendszerő, általános 
mőveltséget megalapozó integrált oktatását is végzi: különleges bánásmódot 
igénylı gyermek, tanuló, aki a szakértıi bizottság szakértıi véleménye 
alapján mozgásszervi (G, Q), beszédfogyatékos (F 80), egyéb pszichés fejlıdési 
zavarral ((súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral (F 
81, F82, F 83, F 90, F 91)) küzd. 
 
 
Az intézmény a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 171. § - 
172. §-aiban foglalt képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítést végez az 
általános iskolában és a gimnáziumban.” 
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3.  Az alapító okirat 12. pontjában szereplı a „a közoktatásról szóló 1993. 
évi LXXIX. törvény” szövegrész helyébe a „a nemzeti köznevelésrıl szóló 
2011. évi CXC. törvény” szöveg lép. 

 
A Képviselı-testület felkéri a polgármestert az alapító okirat egységes 
szerkezetbe foglalására, valamint a módosítás, továbbá az egységes 
szerkezető alapító okirat Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága 
részére történı megküldésére. 
 
Határidı:  azonnal 
Felelıs:  Pıdör Gyula polgármester 

 
 
4. „Térségi helyi termék piac kialakítása” – nem támogatott munkákra forrás 

biztosítása 
 
Pıdör Gyula polgármester látott egy költségvetést, ami 1.250 eFt-ot tartalmazott, az 
anyagköltség kb. 800 eFt. A pályázati támogatást csak építésre lehet fordítani, pl. 
épületgépészeti munkákra nem használható fel. Kérdezi, van-e valakinek kérdése ezzel 
kapcsolatban. Kérdés, észrevétel nem lévén ismerteti a forrásbiztosításra irányuló melléklet 
szerinti határozati javaslatot. 
 
Szörfi István jegyzı módosító javaslata, hogy összegkorlátot írjanak be a határozati 
javaslatba. 
 
Pıdör Gyula polgármester javasolja 800 eFt összeghatárt szerepeltetni a határozati 
javaslatban. Elmondja, hogy a munkák már folynak, a kivitelezı nem tud továbblépni, amíg 
az épületgépészeti munkák nincsenek készen. Kéri, hogy aki a módosító javaslat 
elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
314/2012. (XI. 13.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 
„Térségi helyi termék piac kialakítása” címő pályázat nem 
támogatott munkáinak elvégzésével kapcsolatos határozati 
javaslat alábbi szövegrésszel történı kiegészítésére irányuló 
módosító javaslatot elfogadta: 
 
„…elvégzését – maximum 800 eFt értékben - (így különösen …” 

 
 
Pıdör Gyula polgármester kéri, hogy aki a módosított határozati javaslat elfogadásával 
egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
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Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
315/2012. (XI. 13.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy az MVH Leader „Térségi helyi termék piac 
kialakítása” címő pályázat megvalósításához szükséges – 
önerın felüli – nem támogatott munkák elvégzését – maximum 
800 eFt értékben - (így különösen: épületgépészeti munkák) a 
tornaszoba értékesítésébıl származó bevétel terhére biztosítja 
az önkormányzat. 
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester 

 
 
Pıdör Gyula polgármester kéri Gebula Béla Ákos képviselıt, hogy ismertesse a vegyes 
ügyek elıterjesztéseit. 
 
 
5. Vegyes ügyek 
5.1 Polgárırség kérelme - Malom-árok melletti területre sorompó elhelyezése 
 
Gebula Béla Ákos képviselı elmondja, hogy egy sokszor visszatérı problémáról van szó, 
annyi különbséggel, hogy jelen esetben nem egyéni kezdeményezés, hanem a polgárırség 
kéri. A rendırség közrendvédelmi alosztályának vezetıje Dobján Krisztián is egyetért a 
terület lezárásával, de hivatalból nem tehet erre javaslatot. Köztudott, hogy a tolvajok arra 
járnak. Ott helyezkedik el a Hajós Jánosnak bérbe adott gyepterület is, aminek a megóvása is 
fontos lenne. A terület lezárásával nıhet a közbiztonság. Határozati javaslatként – melynek 
megfogalmazásában Jegyzı úr segítségét kéri – javasolja, hogy a Malom-árok melletti út 
lezárását a polgárırség részére engedélyezze a testület, és vonja vissza a korábbi döntését, 
melynek a számát sajnos nem ismeri. 
 
Szörfi István jegyzı javasolja kiegészíteni azzal, hogy a korábbi azonos tárgyú, ellentétes 
tartalmú határozatát visszavonja a testület. Határidı: azonnal, felelıs: Pıdör Gyula 
polgármester. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı javasolja, hogy a „részére” szó helyett a „kérésére” szó 
szerepeljen a határozatban. 
 
Nyikos István alpolgármester kérdezi, hogy ezek szerint nem sorompóról van szó, hanem 
lezárásról. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı elmondja, hogy kerítésrıl van szó, a sorompóval nem érnék el a 
kívánt hatást. İ maga is kint volt a helyszínen, és megnézte az érintett területet. 
 
Varga Gyula képviselı felhívja rá a figyelmet, hogy ott egy közcélú vízfolyás folyik, és 
annak a partján elterülı szabad területrıl van szó. Kéri, hogy amikor az üzemszerő 
mőködtetés, fenntartás szükségessé válik, biztosítsák a szabad bejárást a fenntartónak. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı javasolja így megfogalmazni: „az üzemszerő tevékenységhez 
szükséges bejárást biztosítani köteles”. 
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Méreg János képviselı kérdezi, mi van akkor, ha tőzoltóautónak kell ott áthaladni valami 
miatt. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı elmondja, hogy a túloldalról nem tud bemenni, az út szélessége 
sem olyan, hogy alkalmas legyen erre. Az ingatlanok csak a kerítésen innen vannak. A 
tőzoltóautónak az a kerítés, ami ott létesül, nem akadály. Ha északi irányból közelítik meg a 
területet, nem tudnak bemenni, a Kinizsi utca felıl azonban bármikor be tudnak menni.  
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek még kérdése, hozzászólása.  
 
Gebula Béla Ákos képviselı úgy gondolja, hogy minden eddig elhangzottat vissza kellene 
vonni, és újonnan megfogalmazni a határozati javaslatot. „Enying Város Önkormányzatának 
Képviselı-testülete úgy határozott, hogy a Malom-árok melletti út lezárását az Enyingi 
Polgárırség kérésére engedélyezi azzal, hogy az elzárt terület tulajdonosa – az 
önkormányzat - részére történı üzemszerő használatot köteles biztosítani. Ezzel egyidejőleg 
a Képviselı-testület a korábbi azonos tárgyú, ellentétes tartalmú határozatát visszavonja.” 
 
Nyikos István alpolgármester kérdezi, hogy a Hajós úr által bérelt területnél lesz-e kerítés. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı elmondja, hogy ott nem lesz kerítés. 
 
Pıdör Gyula polgármester kérdezi, van-e valakinek egyéb hozzászólása. Hozzászólás nem 
lévén kéri, hogy aki a határozati javaslat elfogadásával egyetért, kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot 
hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
316/2012. (XI. 13.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy 
határozott, hogy a Malom-árok melletti út lezárását az Enyingi 
Polgárırség kérésére engedélyezi azzal, hogy az elzárt terület 
tulajdonosa – az önkormányzat - részére történı üzemszerő 
használatot köteles biztosítani. 
 
Ezzel egyidejőleg a Képviselı-testület a korábbi azonos tárgyú, 
ellentétes tartalmú határozatát visszavonja. 
 
Határidı: azonnal 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester 

 
 
Pıdör Gyula polgármester felkéri Gebula Béla Ákos képviselıt, hogy ismertesse a következı 
elıterjesztést. 
 
 
5.2 Polgárırség kérelme „Polgárırség és kamera által megfigyelt terület 
 
Gebula Béla Ákos képviselı tolmácsolja a polgárırség kérését, miszerint a település 
közigazgatási határait jelzı táblánál tájékoztató táblát szeretnének elhelyezni. Nem tudja 
pontosan, mi a tábla szövegezése. 
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Dr. Lelkes Ákos képviselı elmondja, hogy a konkrét szöveg úgy hangzik, hogy 
„Polgárırség által és kamerával védett település” javasolja, hogy konkrét szövegre adjanak 
engedélyt, ne általános érvényő legyen. Pl.: polgárırség által és kamerával védett terület. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı kérdezi, hogy amikor kamerát helyeznek ki, akkor lehet-e, hogy 
a tájékoztatás jogszabályi kötelezettség is. 
 
Pıdör Gyula polgármester most szerzett tudomást róla, hogy a Hangulat kocsmánál van egy 
kamera, és az ottani tulajdonos hozzájárult, hogy az ı energiahálózatát használja a kamera. 
Az adatokat a rendırség kezeli. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı elmondja, hogy amikor engedélyezték a kamera elhelyezését, 
átbeszélték, szerinte ezt most ne kezdjék el bolygatni. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı szerint, amikor kamerát helyeznek ki valahová, azt jelezni kell. 
Ezért történne most ez a kihelyezés a település két végére, hogy megfeleljenek ennek a 
szabálynak. 
 
Viplak Tibor képviselı felhívja rá a figyelmet, hogy amikor évekkel ezelıtt kihelyeztek egy 
táblát szintén a város bejáratához, és a közútkezelı levetette. Kérdezi, hogy erre megkérték-e 
már a közútkezelı hozzájárulását. 
 
Szörfi István jegyzı szerint most kérik meg. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı elmondja, hogy a polgárırség magára vállalta a tábla 
elhelyezését, javasolja, hogy szerezzék be ık a közútkezelı engedélyét. 
 
Szörfi István jegyzı elmondja, hogy az érintett közterület tulajdonosa az önkormányzat, 
ezért nem kérheti az engedélyt a polgárırség. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı ismerteti a határozati javaslatot, miszerint a testület tájékoztató 
tábla kihelyezését engedélyezi a polgárırség részére. 
 
Pıdör Gyula polgármester elmondja, hogy Dr. Varga Péter megyei rendırfıkapitány volt itt 
kétszer és egyik alkalommal megemlítette, hogy majd tárgyalni fognak a polgárırséggel – 
miután az önkormányzat nevében, utólagos jóváhagyással visszautasította -, hogy egy 
kamerát helyezzen ki a polgárırség ott, ahol a hátsó út megy ki a horgász tó felé. Ez nagy 
segítség lenne a rendırségnek. Az adatkezelést ık végeznék, mivel ık jogosultak rá. 
 
Dr. Lelkes Ákos képviselı javasolja, hogy konkrét szövegre adják ki az engedélyt. 
 
Gebula Béla Ákos képviselı elmondja, hogy Reiber úrral beszélt errıl, akik éppen fényeket 
néznek a Bocskai utca lenti szakaszán, ami közbiztonság szempontjából nem túl jó. Ha az S-
kanyarnál elegendı fényforrás áll rendelkezésre, oda is kihelyeznek egy kamerát, ami a 
zártkert védelmét biztosítaná. 
 
Szörfi István jegyzı ismerteti a határozati javaslat szövegét: „Enying Város 
Önkormányzatának Képviselı-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az Enyingi Polgárırség a 
településre bevezetı utak melletti, a település elejét és végét jelzı táblák környékén lévı 
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közterületen „Polgárırség és kamerák által védett település” táblát helyezzen el saját 
költségére. Megkeresi a közútkezelıt, hogy a hozzájárulását adja meg.” 
 
Gebula Béla Ákos képviselı javasolja, hogy a „64-es fıút” helyett a „településre vezetı 
utak” kifejezést használni. Határidı: folyamatos, felelıs: polgármester. 
 
Pıdör Gyula polgármester kéri, hogy aki a fenti határozati javaslat elfogadásával egyetért, 
kézfelemeléssel szavazzon. 
 
A Képviselı-testület 8 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
317/2012. (XI. 13.) számú határozata: 
Enying Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 
hozzájárul ahhoz, hogy az Enyingi Polgárırség a településre 
bevezetı utak melletti, a település elejét és végét jelzı táblák 
környékén lévı közterületen „Polgárırség és kamerák által 
védett település” táblát helyezzen el saját költségére.  
 
Megkeresi a közútkezelıt, hogy a hozzájárulását adja meg. 
 
Határidı: folyamatos 
Felelıs: Pıdör Gyula polgármester 
 

 
 
Pıdör Gyula polgármester - egyéb napirendi pont, kérdés, észrevétel nem lévén – a 
rendkívüli nyílt ülést 16.28 órakor bezárja. 
 
 
Enying, 2012. november 19. 
 
 
 
 
 
  Pıdör Gyula      Szörfi István 
  polgármester            jegyzı 
 
 
 
 
 
  Méreg János      Varga Gyula 
      hitelesítı          hitelesítı 


