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JEGYZŐKÖNYV

a Képviselő-testület 2008. augusztus 27-én 
tartott  nyílt üléséről

Helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
8130 Enying, Kossuth u. 26.

Jelen vannak: Tóth Dezső polgármester, dr. Lelkes Ákos alpolgármester
Bíró  Attila,  Botos  Sándor,  Gál  Balázs,  Gebula  Béla  Ákos,  dr. 
Miljánovits György, Mohai Istvánné, Nyikos István, dr. Óvári 
László, Szabó Attila képviselők
Mihályfi Gábor aljegyző, Závodni Lászlóné pénzügyi vezető
Vassné Zsemberi Katalin jegyzőkönyvvezető

Meghívott vendégek: Felső  Marianna,  Hiri  Noémi,  Kovács  Mónika  Petra,  Müller 
Judit,  Róka  Lászlóné,  Maczkó-Tóth  Nikolett  Polgármesteri 
Hivatal dolgozói, Méreg János Enying TV

Távolmaradását jelezte: Buza Lajos, Nagy József Ödön, Venczel Zita képviselők

Tóth Dezső polgármester köszönti a megjelent képviselőket, a meghívott vendégeket és a 
televízió  nézőit.  Megállapítja,  hogy  a  képviselők  határozatképes  számban,  11  fővel 
megjelentek, Buza Lajos, Nagy József Ödön és Venczel Zita képviselők jelezték távollétüket. 
Az ülést 15.00 órakor megnyitja, a jegyzőkönyv vezetésére felkéri Vassné Zsemberi Katalint, 
a  jegyzőkönyv  hitelesítésére  Gebula  Béla  Ákos  és  dr.  Miljánovits  György  képviselőket. 
Ismerteti a napirendet és megkérdezi, hogy van-e valakinek napirend módosító javaslata? 

Bíró Attila képviselő módosító javaslata, hogy a 3.3 pontot vegyék le a napirendről, mivel az 
előterjesztés a Pénzügyi Bizottság javaslatai között is szerepel.

Tóth Dezső polgármester kéri, hogy aki Bíró Attila képviselő napirend módosító javaslatával 
egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal a 3.3-as pont alatt szereplő előterjesztést levette a  
napirendről.

Tóth  Dezső polgármester  kéri,  hogy  vegyes  ügyek  között  vegyék  fel  a  napirendre  a 
Szolgáltató Intézmény, valamint a Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 
Feladatmegosztási  Megállapodás  tervezetének  megtárgyalását,  illetve  a  mentősök  és 
rendőrök elhelyezéséről szóló tájékoztatót. Kéri, hogy aki a napirend módosító javaslatával 
egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal vegyes ügyek között napirendre vette a Szolgáltató  
Intézmény, valamint a Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola Feladatmegosztási  
Megállapodás  tervezetének  megtárgyalását,  illetve  a  mentősök  és  rendőrök  elhelyezéséről  szóló  
tájékoztatót.



Tóth  Dezső polgármester  –  több  módosító  javaslat  nem  lévén  –  kéri,  hogy  aki  teljes, 
módosított napirenddel egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal a napirendet elfogadta.

N a p i r e n d:

Nyílt ülés 15:00 órától

1. Polgármester előterjesztései
1.1 Beszámoló a két ülés közötti időszakban történtekről 
1.2 Mezőföldi Helyi Közösség Egyesületi önrész biztosítása, a 181/2008. 

(V.28.) sz. határozat hatályon kívül helyezése

Előadó: Tóth Dezső
polgármester

2.Jegyző előterjesztései
2.1 Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
2.2 Polgármesteri Hivatal ügyrendjének módosítása

 Előadó: Mihályfi Gábor
aljegyző  

3.Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előterjesztései
3.1 Eurocable  Mo.  Kft.  távközlési  hálózat  kiépítésével  kapcsolatos 

előterjesztés
3.2 Kongsberg  Interior  System  Kft.  enyingi  telephelyével  kapcsolatos 

előterjesztés
3.3 Mikó Liane Edith termőföld vételi ajánlata az Enying 0120/4 hrsz-ú 

ingatlan vonatkozásában
3.4 Rózsa  András  kérelme  az  Enying  0118/5  hrsz-ú  ingatlan 

közművesítése és megközelítése kapcsán
3.5 Schrammel Zoltán termőföld vételi ajánlata az Enying 0183/9 hrsz-ú 

ingatlan vonatkozásában
3.6 A 81/2008. (II.27.) számú, építési telek értékesítéséről döntő határozat 

módosítása
3.7 Enying 2754/38 hrsz-ú ingatlan tulajdonosainak – a 64. számú főútra 

nyíló kapubejáró létesítésére irányuló – kérelme
3.8 Az  Enying  1947/3  hrsz-ú  ingatlan  önkormányzati  tulajdonba  való 

átadása
3.9 Enying,  Szabadság  tér  10.  szám  ingatlan  versenytárgyalás  útján 

történő értékesítése

Előadó: Bíró Attila
TFB elnöke

4.Pénzügyi Bizottság előterjesztései 
4.1A 2008. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása 
4.2A 2008. évi I. félévi beszámoló elfogadása
4.3A 2007. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról és felhasználásáról
4.4Enyingi Mentőállomás berendezéseire nyújtandó támogatás
4.5Központi  Ügyelet  szolgáltatási  díjának  módosítására  vonatkozó 
előterjesztés
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4.6Enying Város Szolgáltató Intézményének SZMSZ módosítása
4.7Madarász V. utca csapadékvíz-elvezetése tervezői szerződés módosítása 

Előadó: Buza Lajos
PüB elnöke

5.Oktatási, Kulturális és Sportbizottság előterjesztései 
5.1 Szirombontogató Óvoda éves beszámolója
5.2 A  Herceg  Batthyány  Fülöp  Gimnázium  és  Ált.  Iskola  vezetői 

álláspályázata
5.3 Intézményi alapdokumentumok bekérése fenntartói jóváhagyásra
5.4 Szakértő felkérése pedagógiai program véleményezésére
5.5 Az  összevont  oktatási  intézményvezető  pótlékáról  szóló  287/2008. 

(VIII.15.) sz. testületi határozat hatályon kívül helyezése

Előadó: Gebula Béla Ákos
OKS elnöke

6.Vegyes ügyek
6.1A Szolgáltató Intézmény, valamint a Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium 
és  Általános  Iskola  Feladatmegosztási  Megállapodás  tervezetének 
megtárgyalása
6.2Mentősök és rendőrök elhelyezéséről szóló tájékoztató

Előadó: Tóth Dezső
polgármester

Zárt ülés 

1. Polgármester előterjesztései
1.1 Közigazgatási  Hivatal  törvényességi  észrevétele  aljegyzői  kinevezéssel 

kapcsolatban
1.2 Védőnői adminisztrátori pályázat elbírálása 

Előadó: Tóth Dezső
polgármester

2.Oktatási, Kulturális és Sportbizottság előterjesztései 
2.1 Arany János Tehetséggondozó Program delegálása tárgyában hozott 

453/2007. (XI.28.) sz. testületi határozat felülvizsgálata

Előadó: Gebula Béla Ákos
OKS elnöke

Tóth  Dezső polgármester  jelzi,  hogy  a  napirendi  pontok  megtárgyalása  előtt  egy  régi 
kötelességének  szeretne  eleget  tenni,  miszerint  szeretné  bemutatni  a  képviselőknek  a 
Polgármesteri  Hivatal  új  dolgozóit,  illetve  a  dolgozóknak  is  szeretné  bemutatni  a 
képviselőket. 

Megtörténik a képviselők és a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak bemutatása, majd a hivatal munkatársai 15.06  
órakor elhagyják a tanácstermet.
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Tóth Dezső polgármester elmondja, hogy Mihályfi Gábor aljegyző jelezte, hogy napirend 
előtti felszólalást szeretne tenni.

Mihályfi  Gábor aljegyző  elmondja,  hogy  az  előző  Településfejlesztési  Bizottsági  ülésen 
felkérték arra, hogy nézzen utána annak, hogy a helyi rendeletek, illetve az erre vonatkozó 
jogszabályok lehetővé teszik-e azt,  hogy önkormányzati  lakást ingyenesen adjanak bérbe, 
jelen esetben a Mentőszolgálat tisztjei számára. Elmondja, hogy két helyi rendelet vonatkozik 
az  önkormányzati  lakások  bérbeadására,  de  ezek  alapján  nincs  lehetőség  arra,  hogy 
ingyenesen adják bérbe őket. A rendeletek értelmében csak munkaviszony, vagy szociális 
helyzet  alapján  lehet  lakást  bérbe  adni.  A  2006/123/EK  számú  irányelv  továbbá  a 
Lakástörvény  értelmében  nincs  lehetőség  az  önkormányzati  lakások  munkaviszonnyal 
összefüggésben,  szolgálati  jelleggel  történő  bérbeadása  esetén  ingyenes  lakbér 
megállapítására, valamint nem lehet különbséget tenni a bérlők között.

A Képviselő-testület tudomásul vette a tájékoztatót.

Nemes Diána Műv. Ház vezetője 15.14 órakor megérkezik az ülésre.

1. Polgármester előterjesztései
1.1 Beszámoló a két ülés közötti időszakban történtekről 

Tóth Dezső polgármester ismerteti a két ülés közötti időszakban történtekről szóló melléklet 
szerinti beszámolóját.

Tolnai Zsuzsanna Szirombontogató Óvoda vezetője 15.16 órakor megérkezik az ülésre. 

Gebula  Béla  Ákos képviselő  a  televíziónézők tájékoztatása  érdekében elmondja,  hogy a 
polgármester  beszámolójában említett  indiai  gumigyár  azért  került  szóba,  mert  többen a 
képviselők  közül  úgy  gondolták,  hogy  mivel  Gyöngyösön  a  gyár  létesítése  meghiúsult, 
érdemes lenne Enying számára, hogy – amennyiben lehetséges – a városban vagy környékén 
építenék meg a gumigyárat.  Emiatt kérték fel  a polgármestert,  hogy érdeklődjön utána a 
lehetőségeknek.   

Tóth Dezső polgármester elmondja, hogy a kapott tájékoztatás alapján 45 hektár egybefüggő 
területre lenne szükség a gyár felépítéséhez, illetve feltétel még, hogy Budapestől, valamint 
Dunaújvárostól a település ne legyen messzebb, mint 100 km. Enyingnek jelenleg nincs a 
megadott nagyságú egybefüggő területe,  de kistérségi  szinten még meg lehet  vizsgálni  a 
lehetőségeket. 

1.2 Mezőföldi  Helyi  Közösség  Egyesületi  önrész  biztosítása,  a  181/2008.  (V.28.)  sz. 
határozat hatályon kívül helyezése     

Tóth Dezső polgármester ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot.

Gebula  Béla  Ákos képviselő  megjegyzi,  hogy  számszakilag  nem  stimmelnek  az 
előterjesztésben szereplő összegek, véleménye szerint véletlenszerűen lettek meghatározva 
az önrészek.

Tóth  Dezső  polgármester  elmondja,  hogy  az  Egyesületnek  1  millió  Ft  alaptőkével  kell 
rendelkeznie, ezt az összeget kell visszaosztani a tagok számával. Ő sem érti, hogy a 40 e Ft-

4



os önrész, hogyan lett meghatározva. Több hozzászólás, kérdés nem lévén kéri, hogy aki a 
határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.  

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
290/2008 (VIII.27.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy a 2008. augusztus 7-én megalakult Mezőföld 
Helyi Közösség Egyesület alapító tagja lesz.
Az  induláshoz  szükséges  vagyonhoz  a  tagonkénti  önrészt 
40.000,-Ft (azaz negyvenezer Ft) összegben biztosítja.

Az önrész forrása a működési hitel.

Ezzel  egy  időben  a  181/2008.  (V.28.)  számú  határozatát 
hatályon kívül helyezi.

Határidő: 2008. augusztus 31.
Felelős: Tóth Dezső polgármester

2. Jegyző előterjesztései
2.1 Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

Tóth Dezső polgármester átadja a szót Mihályfi Gábor aljegyzőnek.

Mihályfi Gábor aljegyző ismerteti az előterjesztést és a rendeletmódosító javaslatot.

Tóth  Dezső  polgármester  –  kérdés,  hozzászólás  nem  lévén  –  kéri,  hogy  aki  a 
rendeletmódosító javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal Enying Város Önkormányzatának 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2007. (III.30.) számú rendeletének 
módosításáról, jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan mellékletét képező 15/2008. (IX. 01.) 
számú rendeletet alkotja.

2.2 Polgármesteri Hivatal ügyrendjének módosítása

Mihályfi Gábor aljegyző ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot.

Tóth Dezső  polgármester  –  kérdés,  hozzászólás  nem lévén – kéri,  hogy aki  a  határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
291/2008 (VIII.27.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Polgármesteri  Hivatal  165/2007.  (IV.25.) 
számú határozattal  elfogadott  ügyrendjét  az  alábbiak  szerint 
módosítja:

- Az ügyrend 3.  pontjában az „8130 Enying,  Ady E.  u.  2.” 
helyébe a „8130 Enying, Szabadság tér 16/a.” kerül,

- Az  ügyrend  7.  pontja  az  alábbi  alaptevékenységekkel 
egészül ki:

„751164 Települési  és  területi  kisebbségi  önkormányzatok 
igazgatási tevékenysége

  751175  Országgyűlési  képviselőválasztással  kapcsolatos 
feladatok végrehajtása

  751186 Önkormányzati  képviselőválasztással kapcsolatos 
feladatok végrehajtása

  851297  Védőnői szolgálat
  851912  Anya-, gyermek- és csecsemővédelem”,

- Az ügyrend 1. számú melléklete helyébe jelen határozat 1. 
számú melléklete lép.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester

3. Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság előterjesztései
3.1 Eurocable Mo. Kft. távközlési hálózat kiépítésével kapcsolatos előterjesztés

Tóth  Dezső  polgármester  felkéri  Bíró  Attila  képviselőt,  a  Településfejlesztési  és 
Környezetvédelmi Bizottság elnökét, a bizottság előterjesztéseinek ismertetésére.

Bíró Attila képviselő ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot. Elmondja, hogy a 
határozati javaslattal kapcsolatban három észrevétele van. Egyrészről furcsának találja, hogy 
egy  cég,  amely  100-150  millió  Ft-os  beruházást  szeretne  létrehozni,  ez  idáig  még  nem 
készített  igényfelmérést  a  városban.  Másrészről  értelmetlennek  tartja,  hogy  a  határozati 
javaslat alapján a cég készítse el a közvélemény-kutatást, célszerűbbnek tartaná egy kívülálló 
cég felkérését erre a feladatra. Végül pedig megjegyzi, hogy az érvényben lévő helyi rendelet 
alapján  csak  földkábellel  lehet  kiépíteni  a  kábeltelevízió  és  távközlési  hálózatot,  így  ő, 
összességében  –  ahogy  a  bizottsági  ülésen  sem  –  úgy  most  sem  támogatja  a  határozati 
javaslatot.

Tóth Dezső polgármester elmondja, hogy Balatonbozsok területén nincs még kábeltelevízió 
kiépítve, és a lakosság részéről többen jelezték, hogy szükség lenne rá. Körülbelül egy évvel 
ezelőtt  beszélt  Méreg  Jánossal  az  Enying  TV  tulajdonosával,  aki  elmondta,  hogy  saját 
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tőkéből,  illetve  pályázati  pénzből  rövid  időn  belül  meg  fogja  valósítani  a  kábeltelevízió 
hálózatot Balatonbozsokon is.

Gebula Béla Ákos képviselő elmondja,  hogy nem látja  értelmét a határozati  javaslatnak, 
hiszen az a cég, amely önmagának végez közvélemény-kutatást, nem lehet hiteles. Emellett 
ma  már  nem  meghatározhatóak  a  televíziózási  szokások,  minden  háztartás  más-más 
szempont szerint választ a szolgáltatók közül. A légkábeles kiépítést sem támogatja.

Szabó Attila képviselő elmondja, hogy a legfontosabb, hogy azokon a városrészeken, ahol 
még nincs kábeltelevízió, ott meg kell teremteni a lehetőséget, de véleménye szerint nem egy 
új céget kell megbízni ezzel a feladattal, hanem a képviselő-testületnek lojálisnak kell lennie 
a helyi vállalkozóval. 

Gál  Balázs képviselő  kéri  Méreg  Jánost,  az  Enying  TV  tulajdonosát,  hogy  a  külső 
településrészen lakók számára  is  tegye lehetővé,  –  amennyiben módja  van  rá  –  hogy az 
Enying TV adásait nézhessék, mert véleménye szerint a legfontosabb, hogy minden enyingi 
lakos számára hozzáférhetővé váljanak a felvételek.

Dr.  Óvári  László képviselő  megkéri  Méreg  Jánost,  az  Enying  TV  tulajdonosát,  hogy 
tájékoztassa a képviselő-testületet a fejlesztési terveiről.

Mohai Istvánné képviselő megkérdezi Méreg Jánost, hogy fejlesztési tervei közt szerepel-e 
Kabóka, Leshegy és Alsótekeres bekapcsolása a kábeltelevízió rendszerbe? 

Méreg  János Enying  TV  tulajdonosa  elmondja,  hogy  olvasta  a  Településfejlesztési  és 
Környezetvédelmi  Bizottság  üléséről  készült  jegyzőkönyvet,  és  véleménye  szerint  a  cég 
képviselőjének fogalma sincs arról,  hogy Kabóka, Leshegy vagy Alsótekeres hol található. 
Jelenleg az internet  mindegyik településrészen ki  van építve,  interneten keresztül  bárhol, 
bárki  megnézheti  az  Enyingi  TV  adásait.  Elmondja,  hogy  saját  közvélemény-kutatásai 
alapján  ma  már  egyre  kevesebb  az  igény  a  kábeltelevízió  bekötésére,  minden  háztartás 
beruházott már valamilyen másfajta televíziós szolgáltatásra, a megkérdezettek több mint 
fele nem tart igényt a kábeltelevízióra.  Emellett Leshegy és Alsótekeres között a távolság 
10-15  km,  amely  távolságnak  a  kiépítése  egy-két  előfizetőért  nem  lenne  célszerű  és 
gazdaságos. Ennek ellenére tervei között szerepel, hogy Balatonbozsokon kiépíti a hálózatot, 
részben saját pénzből, részben pályázati forrásból pár hónapon, vagy maximum 1 éven belül. 
Megjegyzi, hogy lakossági fórumon többször kérték tőle, hogy az Enyingi TV adásait DVD-n 
juttassa el azokra a helyekre, ahol nincs még kábeltelevízió. Ezeknek a kéréseknek is mindig 
eleget tett.

Gebula  Béla  Ákos képviselő  elmondja,  hogy  az  Eurocable  Mo.  Kft.  eredetileg  azzal  a 
kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy az önkormányzat, mint tulajdonos járuljon hozzá 
az oszlopok használatához a hálózat kiépítése érdekében. Javasolja, hogy a jelen határozati 
javaslatot  szüntessék  meg,  és  egy  olyan  határozatot  hozzon  a  testület,  miszerint  az 
önkormányzat nem járul hozzá tulajdonosként a kábelhálózat kiépítéséhez.

Tóth Dezső polgármester – több hozzászólás, javaslat nem lévén – kéri, hogy aki Gebula Béla 
Ákos képviselő módosító javaslatával egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
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Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
292/2008 (VIII.27.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy az Eurocable Kft. (2040 Budaörs, Szabadság út 
77. szám alatti  székhelyű, képviseli:  Brávácz Antal ügyvezető 
igazgató)  kábeltelevízió  és  távközlési  hálózat  kiépítésére 
irányuló határozati javaslatot az alábbiakra módosítja:

„Az önkormányzat az Eurocable Kft. (2040 Budaörs, Szabadság út  
77.  szám  alatti  székhelyű,  képviseli:  Brávácz  Antal  ügyvezető  
igazgató) kábeltelevízió  és  távközlési  hálózat  kiépítésére  irányuló  
kérelmet elutasítja.”

3.2 Kongsberg Interior System Kft. enyingi telephelyével kapcsolatos előterjesztés

Bíró Attila képviselő ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot.

Tóth Dezső  polgármester  –  hozzászólás,  kérdés nem lévén – kéri,  hogy aki  a  határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
293/2008 (VIII.27.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a Kongsberg Interior Systems Kft., a települést 
érintő  beruházási  elképzeléseit  támogatja.  Felkéri  a 
polgármestert,  hogy a  társaság által  megfogalmazott  igények 
kielégítése érdekében az alábbiak szerint tegye meg a szükséges 
intézkedéseket:
- Marosi  utca  burkolatállapotának,  úttartozékainak 

helyreállítása  érdekében  vegye  fel  a  kapcsolatot  a  Magyar 
Közút Kht. Fejér megyei Területi Igazgatóságával

- a fenntartási  jellegű munkák folyamatos ellátása érdekében 
egyeztessen a közutak kezelőivel

- a közlekedési területek megvilágítása érdekében járjon el az 
illetékes közműszolgáltatónál

- szorgalmazza  a  Marosi  utcai  leromlott  lakóterület 
felszámolását,  valamint  a  telephelyre  vezető  kerékpár-  és 
gyalogút megvalósítását

- a beruházás kapcsán jelentkező munkaerő-igény kielégítése 
érdekében  lépjen  kapcsolatba  a  Fejér  megyei  Munkaügyi 
Központ helyi kirendeltségével.

Felelős: Tóth Dezső polgármester
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Határidő:     folyamatos

3.3 Mikó  Liane  Edith  termőföld  vételi  ajánlata  az  Enying  0120/4  hrsz-ú  ingatlan 
vonatkozásában

Bíró Attila képviselő ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot.

Tóth Dezső  polgármester  –  hozzászólás,  kérdés nem lévén – kéri,  hogy aki  a  határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
294/2008 (VIII.27.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  birtok  összevonási  célú  önkéntes  földcserét 
kezdeményez Mikó Liane Edith,  8130 Enying,  Mikó  tanya 1. 
szám  alatti  lakos  által  az  Enying  2704  hrsz.-ú  szántó 
ingatlanban  képviselt  tulajdoni  rész  tekintetében.  Ennek 
kapcsán  az  önkormányzat  tulajdonában  lévő  Enying  0120/4 
hrsz-ú, 2391 m² nagyságú, 7,89 AK értékű szántó művelési ágú 
ingatlant  ajánlja  fel,  amennyiben  a  bérlő  a  haszonbérleti 
szerződésről lemond vagy az lejár.

Felhatalmazza a polgármestert a csereszerződés aláírására.
Az  ingatlancsere  kapcsán  felmerülő  mindennemű  költség  az 
önkormányzatot terheli.

Felelős: Tóth Dezső polgármester
Határidő: folyamatos

3.4 Rózsa  András  kérelme  az  Enying  0118/5  hrsz-ú  ingatlan  közművesítése  és 
megközelítése kapcsán

Bíró Attila képviselő ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot.

Tóth Dezső  polgármester  –  hozzászólás,  kérdés nem lévén – kéri,  hogy aki  a  határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
295/2008 (VIII.27.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy Rózsa András, 8130 Enying, Völgy u. 8. szám 
alatti  lakos  –  a  tulajdonában  lévő  Enying  0118/5  hrsz.-ú 
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ingatlan  közművesítése  és  kapubejáró  létesítése  érdekében 
benyújtott – kérelmét az alábbi feltételekkel támogatja:
-  felkéri  kérelmezőt,  hogy  a  kapubejáró  létesítése  ügyében 
egyeztessen  a  közút  kezelőjével,  és  annak  állásfoglalását 
juttassa el a Polgármesteri Hivatal részére,
- amennyiben  kérelmező  gondoskodik  az  önkormányzat 
tulajdonában lévő Enying 0118/3 hrsz-ú ingatlan végleges más 
célú hasznosításának engedélyeztetéséről (az ingatlan kivett út 
művelési  ággá  minősítése)  és  viseli  annak  költségeit,  úgy  az 
önkormányzat  elektromos  áram,  víz-  és  gázközművek 
elosztóvezetéke tekintetében elkészítteti a műszaki terveket.

Felelős: Tóth Dezső polgármester
Határidő:  folyamatos

3.5 Schrammel  Zoltán  termőföld  vételi  ajánlata  az  Enying  0183/9  hrsz-ú  ingatlan 
vonatkozásában

Bíró Attila képviselő ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot.

Tóth Dezső  polgármester  –  hozzászólás,  kérdés nem lévén – kéri,  hogy aki  a  határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
296/2008 (VIII.27.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  az  önkormányzat  tulajdonában  lévő  Enying 
0183/9  hrsz-ú,  2777  m²  nagyságú,  9,16  AK  értékű  szántó 
művelési  ágú  ingatlant  értékesíti  Schrammel  Zoltán,  8130 
Enying, Dózsa Gy. u. 56. szám alatti lakos részére 30.000 Ft/AK 
áron.
Felhatalmazza  a  polgármestert  az  adásvételi  szerződés 
aláírására.
Az ügyvédi és a földmérői költségek a vevőt terhelik.

Felelős: Tóth Dezső polgármester
Határidő: 2008. szeptember 30. napja

3.6 A 81/2008. (II.27.) számú, építési telek értékesítéséről döntő határozat módosítása

Bíró Attila képviselő ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot.

Tóth Dezső  polgármester  –  hozzászólás,  kérdés nem lévén – kéri,  hogy aki  a  határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.
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A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
297/2008 (VIII.27.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  az  önkormányzat  tulajdonát  képező  Enying 
2754/10  hrsz-ú,  937  m²  területű,  kivett  beépítetlen  terület 
művelési  ágú,  a  valóságban Enying,  Rózsa parkban található 
ingatlant értékesíti Lakatos Renáta, 8130 Enying, Dr. Belák S. u. 
15. szám alatti lakos részére bruttó 2.473.680,- Ft összegért. Az 
ügyvédi  és  földmérői  költségek  vevőt  terhelik.  Az 
önkormányzat  5  éves  beépítési  kötelezettséget  és  annak 
biztosítására  visszavásárlási  jogot  jegyeztet  be  az  ingatlan-
nyilvántartásba.  Felhatalmazza  a  Polgármestert  az  adásvételi 
szerződés aláírására.
Ezzel egyidőben a 81/2008. (II.27.) számú határozatát hatályon 
kívül helyezi.

Felelős: Tóth Dezső polgármester
Határidő: 2008. szeptember 30. napja

3.7 Enying  2754/38  hrsz-ú  ingatlan  tulajdonosainak  –  a  64.  számú  főútra  nyíló 
kapubejáró létesítésére irányuló – kérelme

Bíró Attila képviselő ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot.

Tóth Dezső  polgármester  –  hozzászólás,  kérdés nem lévén – kéri,  hogy aki  a  határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
298/2008 (VIII.27.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy felkéri Enying Város Szolgáltató Intézményét, 
hogy az Enying 2754/42 hrsz.-ú, út művelési ágú ingatlant 3 m 
szélességben mart aszfalt, vagy zúzalék burkolattal lássa el.

Felelős: Viplak Tibor EVSZI vezetője
Határidő: 2008. október 30. napja

3.8 Az Enying 1947/3 hrsz-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba való átadása
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Bíró Attila képviselő ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot.

Tóth Dezső  polgármester  –  hozzászólás,  kérdés nem lévén – kéri,  hogy aki  a  határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
299/2008 (VIII.27.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  szabályozási  tervben  szereplő  lakóterület-
fejlesztési  elképzelés  megvalósítása  érdekében  –  az  Enying 
1947/3 hrsz-ú, kivett, saját használatú út művelési ágú ingatlan 
tekintetében  –  ajándékozási  szerződést  köt  az  ingatlan 
tulajdonosaival:
• Bedő József, 8130 Enying, Zalka M. u. 25. szám,
• Bedő Mária, 8130 Enying, Vas Gereben u. 59. szám,
• Tóth Károlyné (sz.: Bedő Klára), 8130 Enying, Vas Gereben 

u. 69. szám alatti lakosokkal.

A  szerződéskötést  követően  kezdeményezi  az  illetékes 
földhivatalnál  az  ingatlan  kivett  közterület  művelési  ággá 
történő átminősítését. Jelen határozatból fakadó költségeket az 
önkormányzat viseli.

Felhatalmazza  a  polgármestert  az  ajándékozási  szerződés 
aláírására, valamint az átminősítési eljárás lefolytatására.

Felelős: Tóth Dezső polgármester
Határidő: folyamatos

3.9 Enying, Szabadság tér 10. szám ingatlan versenytárgyalás útján történő értékesítése

Bíró Attila képviselő ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot.

Dr. Óvári László képviselő megkérdezi, hogy milyen nagyságú az ingatlan?

Dr.  Miljánovits  György képviselő  válaszul  elmondja,  hogy körülbelül  4-500 m2 lehet  az 
ingatlan nagysága.

Szabó Attila képviselő elmondja, hogy az új rendelő megépítésével át fog majd rendeződni a 
város  orvosi  alap-  és  szakellátása.  Javasolja,  –  mivel  az  ingatlan  mellett  egy  háziorvosi 
rendelő működik,  három házzal távolabb pedig egy gyógyszertár – hogy az ingatlant ne 
értékesítse az önkormányzat, hanem tartsák meg a telket, és pályázat útján egy vállalkozó 
orvosi  rendelőt  építhetne  rá,  ezzel  egy  orvosi  körzetet  alakíthatnának  ki  a  környéken. 
Jelenleg az ingatlan értékesítése sikertelen,  a  határozattal  csak az eladási árat  csökkentik. 
Elmondja még, hogy folyamatban van két felnőtt orvosi rendelőnek az építése, de a városnak 
még szüksége van rendelőre,  az alapellátást ki kell  bővíteni.  Módosító javaslata,  hogy az 
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ingatlan  értékesítésének  kérdését  utalják  vissza  bizottsági  határkörbe,  hogy  újra 
megvizsgálhassák az ingatlan eladásának szükségességét.

Dr. Lelkes Ákos alpolgármester jelzi, hogy nem érti pontosan a módosító javaslat lényegét.

Tóth Dezső polgármester elmondja, hogy Szabó Attila képviselő módosító javaslata az, hogy 
az ingatlan értékesítésének kérdését utalják vissza a Településfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság hatáskörébe. Több kérdés nem lévén kéri, hogy aki a módosító javaslattal egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
300/2008 (VIII.27.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy az Enying, Szabadság tér 10. szám alatti, 2290 
hrsz.-ú  ingatlan  értékesítésének  kérdését  visszautalja  a 
Településfejlesztési  és  Környezetvédelmi  Bizottság  számára 
újratárgyalásra.

Az eredeti  határozati  javaslatról  szavazás nem történt,  mert a  határozati  javaslat  az előző döntés  
értelmében okafogyottá vált.

Dr. Óvári László  képviselő megkérdezi, hogy az önkormányzat rendkívüli helyzet esetére 
rendelkezik-e szükséglakással?

Tóth Dezső polgármester válaszul elmondja,  hogy igen. Több kérdés nem lévén szünetet 
rendel el.

Szünet 15.51 órától 16.01 óráig.

Tóth Dezső polgármester jelzi, hogy a szünet előtt a 3.1-es napirendi pontnál a képviselő-
testület elfogadta Gebula Béla Ákos képviselő módosító javaslatát, de a módosított határozati 
javaslatról  nem  szavazott.  Kéri  a  képviselőket,  hogy  kézfeltartással  most  szavazzanak  a 
módosított határozati javaslatról.

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
301/2008 (VIII.27.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy az Eurocable Kft. (2040 Budaörs, Szabadság út 
77. szám alatti  székhelyű, képviseli:  Brávácz Antal ügyvezető 
igazgató)  kábeltelevízió  és  távközlési  hálózat  kiépítésére 
irányuló kérelmet elutasítja.

Határidő: 2008. szeptember 15.
Felelős: Tóth Dezső polgármester
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4. Pénzügyi Bizottság előterjesztései 
4.1 A 2008. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása 

Tóth  Dezső polgármester  elmondja,  hogy  Buza  Lajos  képviselő,  a  Pénzügyi  Bizottság 
elnökének  távolléte  miatt  ő  fogja  ismertetni  a  bizottság  előterjesztéseit.  Ismerteti  az 
előterjesztést és a rendeletmódosító javaslatot. Hozzászólás, kérdés nem lévén kéri, hogy aki 
a rendeletmódosító javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal Enying Város Önkormányzatának 
2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008. (III.05.)  számú rendeletének módosításáról,  
jelen  jegyzőkönyv  elválaszthatatlan  mellékletét  képező  16/2008.  (IX.  01.) számú 
rendeletet alkotja.

4.2 A 2008. évi I. félévi beszámoló elfogadása

Tóth Dezső polgármester ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot. Hozzászólás, 
kérdés nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
302/2008 (VIII.27.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy a 2008. évi költségvetés I.  félévi teljesítéséről 
szóló beszámolót jelen határozat elválaszthatatlan részét képező 
1. és 2. számú melléklet szerinti formában és tartalommal 

518.066 eFt bevétellel és
510.263 eFt kiadással

hagyja jóvá.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester

4.3 A 2007. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról és felhasználásáról

Tóth Dezső polgármester ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot. Hozzászólás, 
kérdés nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

14



Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
303/2008 (VIII.27.) számú határozata:

A 2007. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról és 
felhasználásáról

1.

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. évi 
pénzmaradványát az alábbiak szerint állapítja meg:

Polgármesteri  
Hivatal

Szolgáltató  
Intézmény

Önkormányzat

Tárgyévi  
helyesbített  
maradvány

21.642 eFt 1867 eFt 23.509 eFt

Túlfinanszírozás -2.520 eFt -2.520 eFt
Alulfinanszírozás          0 eFt          0 eFt
Módosított  
pénzmaradvány

19.122 eFt 1.867 eFt 20.989 eFt

2.

Figyelembe véve, hogy a tartalékok előző évi hiánya -25.398 eFt, 
a  tárgyévi  maradvány  felhasználását  az  alábbiak  szerint 
szabályozza:

A  Polgármesteri  Hivatal  maradványából  2.520  eFt  a 
túlfinanszírozás fedezetére szolgál.

A Polgármesteri Hivatal túlfinanszírozással csökkentett 19.122 
eFt  módosított  pénzmaradványát  az  előző  évi  tartalékok 
hiányának csökkentésére kell átvezetni.

A  Szolgáltató  Intézmény  1.867  eFt  pénzmaradványát  eredeti 
előirányzatként  tervezett  kiadásokra  kell  elszámolni  az 
intézményfinanszírozással szemben.

3.

Ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület 243/2008. (VI. 25.) számú 
határozatát hatályon kívül helyezi.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester

4.4 Enyingi Mentőállomás berendezéseire nyújtandó támogatás
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Tóth Dezső polgármester ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot.

Dr.  Miljánovits  György képviselő  elmondja,  hogy  nem  volt  jelen  a  Pénzügyi  Bizottság 
ülésén, de elolvasta az ülésről készült jegyzőkönyvet és megdöbbentette és sérelmezi, hogy a 
Polgármesteri Hivatal egyik dolgozója olyan kijelentések tesz miszerint:  „Az ügyelet ellátása  
pengeélen táncol, a mentőszolgálat támogatásával azonban úgy lehetne csökkenteni a kiadásokat, hogy  
az ellátás színvonala nem romlana. A két dolgot együtt nézve, a kistérségi fenntartású ügyeletet, és a  
nem kistérségi fenntartású mentőszolgálatot, az utóbbi támogatásával jobban járna az önkormányzat.” 
Elmondja, hogy az ügyelet és a mentőszolgálat tekintetében két külön dologról van szó, nem 
szerencsés őket összehasonlítani. Míg a mentőszolgálat működtetése állami feladat, addig az 
ügyelet fenntartása az önkormányzat alapfeladatai közé tartozik. A jegyzőkönyvben leírtak 
alapján azt lehet értelmezni, mintha a mentőszolgálat működtetése fontosabb feladat lenne, 
mint az ügyeleté. Elmondja, hogy egy mentőtiszt csak sürgősségi esetet lát el, mert erre van 
képesítése,  és  míg  az  ügyelet  havonta  50-60  esetben  adja  át  a  beteget  a  mentőszolgálat 
számára, addig a mentők csak 4-5 esetben adják át az ügyeletes orvos számára a beteget. 
Egyetért a mentőszolgálat támogatásával, de nem úgy, hogy ha szembeállítják az ügyelettel.

Dr. Lelkes Ákos alpolgármester elmondja, hogy részt vett a bizottság ülésén, és véleménye 
szerint  a  jegyzőkönyv nem teljesen azt  tartalmazza,  ami elhangzott.  Az ügyeletben részt 
vevő  orvosok  munkáját  mindenki  elismeri,  ezzel  kapcsolatban  kritika  az  ülésen  nem 
hangzott  el.  Dr.  Óvári  László  képviselő  úr  értelmezte  úgy  a  mentőszolgálat  kérését  a 
bizottsági ülésen, hogy a szóban forgó 1.5 millió Ft-ot a kistérségtől kérte a szolgálat. Erre 
reagálva mondta el azt, hogy a 1.5 millió Ft támogatást a mentőszolgálat Enying Városától 
kérte, és kérte a bizottságot, hogy mindenképp támogassák a mentőállomás létrejöttét, mert 
az  új,  korszerű  állomás  az  enyingi  lakosok  érdekeit  szolgálja.  Megjegyzi,  hogy  a 
jegyzőkönyvben  szereplő  határozati  javaslat  sem  úgy  van  megfogalmazva,  ahogy  az 
elhangzott, így módosító javaslata úgy hangzik, hogy „a mentőállomás által kért 1.5 millió Ft  
összegből azt a részt, ami létszámarányosan a kistérségből Enying városára esik, vagyis 400 eFt-ot  
bocsássa  az  önkormányzat  a  mentőszolgálat  rendelkezésére.  Ennek  forrása  működési  kölcsön.” 
Elmondja, hogy ha a jegyzőkönyvben szereplő határozati javaslat alapján, az Emergency Kft-
től  visszaigényelendő  összegből  akarja  az  önkormányzat  a  mentőszolgálatot  támogatni, 
akkor a mentőszolgálat egy forintot sem fog kapni, mivel a szóban forgó pénz nem is létezik. 
Ismételten kéri a képviselő-testületet, hogy támogassák a mentőállomás beindítását. Nagyra 
értékeli  az  ügyeletben  dolgozók  munkáját,  de  véleménye  szerint  az  lenne  a  legjobb 
megoldás, ha az ügyeleti munkába az új, korszerű mentőállomás is be tudna kapcsolódni.      

Mihályfi Gábor aljegyző jelzi, hogy emlékezete szerint a bizottsági ülésen úgy hangzott el a 
javaslat,  hogy  a  Pénzügyi  Bizottság  elnöke  javasolta,  hogy  forrásnak  az 
ingatlanértékesítésből  származó  bevétel  legyen  megjelölve.  Megkérdezi  dr.  Lelkes  Ákos 
alpolgármestert, hogy a módosító javaslatát a forrás megjelölésére vonatkozóan fenntartja-e?

Dr. Lelkes Ákos alpolgármester válaszul elmondja, hogy nem.

Dr.  Miljánovits  György képviselő  egyetért  dr.  Lelkes  Ákos  alpolgármester  által 
elmondottakkal és megerősítésül megjegyzi, hogy a betegek mentése csak a központi ügyelet 
és a mentőszolgálat együttes munkájával működik.

Gebula Béla Ákos képviselő elmondja, hogy a bizottság jegyzőkönyvében szerepelt, hogy az 
Emergency  Kft-hez  a  vizitdíjból  befolyt  összeg  tekintetében  tegyen  lépéseket  az 
önkormányzat. Dr. Lelkes Ákos alpolgármester volt az, aki javasolta, hogy ezt az összeget 
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próbálják meg visszaszerezni, kéri, hogy ne csak beszéljenek erről a kérdésről, hanem tegyen 
is valamit az ügy érdekében a képviselő-testület.

Dr.  Lelkes Ákos alpolgármester elmondja,  hogy valóban felvetette  ezt  a  kérdést,  de egy 
teljesen  különálló  problémaként.  Többször  kérte  korábban,  hogy  a  központi  ügyeletet 
működtető  Emergency  Kft-t  keressék  meg,  és  a  vizitdíjból  befolyt  összeg  tekintetében 
tárgyaljanak,  hiszen  erre  az  összegre  az  önkormányzatnak  meg  van  a  jogosultsága. 
Elmondja, hogy a határozati javaslatnak az elejét is szükséges módosítani, így a módosító 
javaslata:  „Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy  határozott,  hogy  a  
Mentőszolgálat által kért 1.5 millió Ft-ból a kistérségből részarányosan Enying városra eső összeget,  
azaz  400  eFt-ot  biztosít  az  enyingi  mentőállomás  berendezésére.  A  támogatás  forrása  az  
ingatlanértékesítésből származó bevétel.”   

Dr. Miljánovits György képviselő elmondja, hogy a törvény rendelkezett a vizitdíjról, hogy 
az így befolyt összeg az a szolgáltatóé. A tavalyi évben, a vizitdíj bevezetésekor történtek 
megbeszélések  az  ügyeletet  működtető  Kft-vel,  ahol  ő  kérte,  hogy  a  vizitdíjból  befolyt 
összeget  az  ügyeltben  dolgozók  közt  osszák  ki.  A  tavalyi  év  tekintetében,  az  összeg 
megszerzésére  már  nem  tudnak  lépéseket  tenni,  2008-as  évben  van  rá  még  esélye  az 
önkormányzatnak,  hogy  az  ilyen  módon  befolyt  összeg  nagyságával  csökkentsék  a 
finanszírozást. Viszont ebben az évben a népszavazás eltörölte a vizitdíj rendszerét, csak 3-4 
hónap az,  amivel  számolhatnak.  Elmondja,  hogy tudomása szerint  vizitdíj  címén befolyt 
összeget az Emergency Kft.  fejlesztésekre fordította, csupán csak 5%-át használta fel  saját 
céljaira, de lehet velük e kérdés kapcsán tárgyalásokat folytatni.

Tóth Dezső polgármester kéri, hogy válasszák szét a két dolgot, és szavazzanak dr. Lelkes 
Ákos  alpolgármester  módosító  javaslatáról.  A  vizitdíj  összegéről  történő  tárgyalások 
kérdését  az  Egészségügyi  Bizottság  tűzze  napirendre,  és  majd  a  bizottsági  döntés  után 
határoz a képviselő-testület is.

Dr. Lelkes Ákos alpolgármester egyetért Tóth Dezső polgármesterrel, de kérése, hogy ne az 
Egészségügyi  Bizottság,  hanem  a  Pénzügyi  Bizottság  tárgyaljon  a  kérdésben,  mivel 
elsősorban pénzügyi kérdésről van szó.

Dr. Miljánovits György képviselő jelzi, hogy a következő határozati javaslat pont a vizitdíj 
visszaigénylésével kapcsolatban született.

Tóth Dezső polgármester – több hozzászólás, kérdés nem lévén – kéri, hogy aki dr. Lelkes 
Ákos alpolgármester módosító javaslatával egyetért, kézfeltartással szavazzon. 

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
304/2008 (VIII.27.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  mentőállomás  berendezésének 
támogatásáról  szóló  határozati  javaslatot  az  alábbiak  szerint 
módosítja:
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„A  Mentőszolgálat  által  kért  1.5  millió  Ft-ból  a  kistérségből  
részarányosan Enying városra eső összeget, azaz 400 eFt-ot biztosít  
az  enyingi  mentőállomás  berendezésére.  A  támogatás  forrása  az  
ingatlanértékesítésből származó bevétel.”

Tóth Dezső  polgármester kéri, hogy aki a teljes módosított határozati javaslattal egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
305/2008 (VIII.27.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a Mentőszolgálat által kért 1.5 millió Ft-ból, a 
kistérségből  részarányosan Enying városra  eső összeget,  azaz 
400 eFt-ot biztosít  az enyingi  mentőállomás berendezésére.  A 
támogatás forrása az ingatlanértékesítésből származó bevétel.

Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Dezső polgármester  

4.5 Központi Ügyelet szolgáltatási díjának módosítására vonatkozó előterjesztés

Tóth Dezső polgármester ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot.

Dr.  Lelkes  Ákos alpolgármester  javasolja,  hogy  először  a  Pénzügyi  Bizottság  elnöke 
folytasson  tárgyalásokat  az  Emergency  Kft.  vezetőjével,  utána  a  kistérségi 
polgármesterekkel.

Dr.  Miljánovits  György képviselő  véleménye szerint  először a kistérségi  polgármesterek 
döntése szüksége.

Tóth Dezső polgármester – több hozzászólás, kérdés nem lévén – kéri, hogy aki a határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
306/2008 (VIII.27.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a 2008. évi központi ügyelet szolgáltatási 
díjának  beszedett  vizitdíj  összegével  történő  csökkentésének 
kezdeményezésére  irányuló  javaslatot  terjessze  a  Mezőföldi 
Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa elé.
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Határidő: 2008. augusztus 28.
Felelős: Tóth Dezső polgármester

4.6 Enying Város Szolgáltató Intézményének SZMSZ módosítása

Tóth Dezső polgármester ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot. Hozzászólás, 
kérdés nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
307/2008 (VIII.27.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  179/2002.  (VIII.  28.)  számú  határozatát  - 
amely  Enying  Város  Szolgáltató  Intézménye  Szervezeti  és 
Működési  Szabályzatát  tartalmazza  -  az  alábbiak  szerint 
módosítja:

1) II/2  szakaszban:  Török  Bálint  Általános  Iskola,  Bocsor 
István  Gimnázium,  Erzsébet  Ligeti  Általános  Iskola, 
Napközi  Otthonos  Óvoda  helyére  Herceg  Batthyány 
Fülöp  Gimnázium  és  Általános  Iskola, 
Szirombontogató Óvoda lép.

2) Az intézmény működése fejezetben:
            Az intézmény munkaidő beosztása reggel 7 órától du. 

15.30-ig  tart,  ami  magába  foglalja  a  fél  órás 
ebédszünetet.  A  munkaidő  beosztás  eltér  a  Pénzügyi 
Csoport dolgozóinál,  ahol megegyezik a Polgármesteri 
Hivatalban dolgozók munkaidő beosztásával.

            Eltérhet továbbá:
• takarító személyzetnél
• éjjeli őröknél
• gépkocsivezetőknél
• piacfelügyelőknél
• városgondnoksági  teendőket  végző  dolgozóknál 

az intézményvezető utasításai alapján.
  helyére:

             Az  intézmény  munkaidő  beosztását  az 
intézményvezető határozza meg a hatályos munkaügyi 
törvények alapján.

3) A Szervezeti  és Működési Szabályzat a 2. számú, jelen 
határozat  elválaszthatatlan  mellékletét  képező 
melléklettel egészül ki.

Határidő: azonnal
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Felelős: Tóth Dezső polgármester

4.7 Madarász V. utca csapadékvíz-elvezetése tervezői szerződés módosítása 

Tóth Dezső polgármester ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot. Hozzászólás, 
kérdés nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
308/2008 (VIII.27.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  103/2008.  (III.  26.)  számú  határozata 
értelmében  a  Cinca  Térségi  Vízi  Társulattal  (8154  Polgárdi, 
Batthyány  u.  132.  szám  alatti  székhelyű,  képviseli:  Borbély 
István  elnök)  megkötött  tervezési  szerződést  a  Madarász  V. 
utca  víztelenítési  problémáinak  megoldása  érdekében  a  jelen 
határozat elválaszthatatlan mellékletét képező tervezet szerint 
módosítja. A tervezési díj, mentesség miatt ÁFA nélkül értendő. 
A tervezői díj forrásaként a fejlesztési bevételek szolgálnak.

Felhatalmazza a polgármestert a tervezői szerződés módosítás 
aláírására.

Határidő: 2008. szeptember 15.
Felelős: Tóth Dezső polgármester

5. Oktatási, Kulturális és Sportbizottság előterjesztései 
5.1 Szirombontogató Óvoda éves beszámolója

Tóth Dezső  polgármester felkéri Gebula Béla Ákos képviselőt,  az Oktatási-,  Kulturális és 
Sportbizottság elnökét, a bizottság előterjesztéseinek ismertetésére.

Gebula Béla Ákos képviselő ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot.

Tóth Dezső  polgármester  –  hozzászólás,  kérdés nem lévén – kéri,  hogy aki  a  határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
309/2008 (VIII.27.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Szirombontogató  Óvoda  2007/2008.  évi 
szakmai beszámolóját a határozat melléklete szerinti formában 
és tartalommal elfogadja.
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5.2 A Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Ált. Iskola vezetői álláspályázata

Gebula Béla Ákos képviselő ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot.

Tóth Dezső  polgármester  –  hozzászólás,  kérdés nem lévén – kéri,  hogy aki  a  határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
310/2008 (VIII.27.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Herceg  Batthyány  Fülöp  Gimnázium  és 
Általános  Iskola  magasabb  vezetői  feladatainak  ellátására 
pályázatit  ír  ki.  A  pályázati  kiírás  szövege  a  határozat 
mellékletét képezi.

Felkéri  a  jegyzőt,  hogy  a  pályázati  felhívást  az  Oktatási  és 
Kulturális  Minisztérium  hivatalos  lapjában,  a  Kormányzati 
Személyügyi  Szolgáltató  és  Közigazgatási  Képzési  Központ 
internetes oldalán,  valamint a helyben szokásos módon tegye 
közzé.

Határidő: 2008. szeptember 30.
Felelős: Szörfi István jegyző

5.3 Intézményi alapdokumentumok bekérése fenntartói jóváhagyásra

Gebula Béla Ákos képviselő ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot.

Tóth Dezső  polgármester  –  hozzászólás,  kérdés nem lévén – kéri,  hogy aki  a  határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
311/2008 (VIII.27.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy felkéri a Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium 
és  Általános  Iskola  vezetőjét,  hogy  az  intézmény 
alapdokumentumait  (Szervezeti  és  Működési  Szabályzatát, 
Házirendjét,  Pedagógiai  programját,  Intézményi 
Minőségirányítási  Programját)  2008.  szeptember  30.  napjáig 
készítse el és nyújtsa be fenntartói jóváhagyásra.
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Határidő: 2008. szeptember 30.
Felelős: Lászlóné Kovács Márta intézményvezető

5.4 Szakértő felkérése pedagógiai program véleményezésére

Gebula Béla Ákos képviselő ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot.

Tóth Dezső  polgármester  –  hozzászólás,  kérdés nem lévén – kéri,  hogy aki  a  határozati 
javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
312/2008 (VIII.27.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Herceg  Batthyány  Fülöp  Gimnázium  és 
Általános  Iskola  pedagógiai  programjának  véleményezésével 
megbízza  Sipos  Imre  (8000  Székesfehérvár,  Ifjúság  út  33.) 
közoktatási szakértőt,  bruttó 70 eFt megbízási díjért,  melynek 
forrása a működési hitel. A szakértői vélemény elkészítésének 
határideje 2008. október 15.

Határidő: a megbízás tekintetében a pedagógiai program 
elkészülése után azonnal,
a  szakértői  munka  elkészítésének  tekintetében 
2008. október 15.

Felelős: Tóth Dezső polgármester

5.5 Az  összevont  oktatási  intézményvezető  pótlékáról  szóló  287/2008.  (VIII.15.)  sz. 
testületi határozat hatályon kívül helyezése

Gebula Béla Ákos képviselő ismerteti az előterjesztést és a határozati javaslatot.

Mohai  Istvánné képviselő  elmondja,  hogy a  határozati  javaslat  az  új  oktatási  intézmény 
vezetőjének,  vezetői  pótlékára  vonatkozik.  Elmondja,  hogy  az  általános  iskola  és  a 
gimnázium összevonásával  egy közel  700 fős  intézmény jött  létre,  és  az  eddigi  5  vezető 
feladatait  csak  3  vezető  fogja  ellátni.  Kéri,  hogy  hagyja  hatályban  a  képviselő-testület  a 
korábban  meghozott  határozatát,  melyben  a  300%-os  pótlék  mellett  döntöttek,  hiszen 
lényegében csak nettó 5-6 ezer Ft különbségről van szó. 

Dr. Lelkes Ákos alpolgármester egyetért Mohai Istvánné képviselővel, és elmondja, hogy 
korábban is mindig 300% volt a vezetői pótlék, és a képviselő-testület által kért szakértői 
vélemény is azt tartalmazza, hogy a pótlék meghatározásánál a testület vegye figyelembe a 
vezetőre háruló többletfeladatokat. Mindenféleképpen indokoltnak tartja a 300 %-os pótlék 
megszavazását.
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Gebula Béla Ákos képviselő elmondja,  hogy sajnálja,  hogy nem voltak jelen a bizottság 
ülésén a hozzászólók,  ahol  ezt  a  kérdést  megvitathatták volna.  Mindezidáig a képviselő-
testület  álláspontja  az  volt,  hogy  a  költségvetés  racionalizálása  érdekében  a  minimumra 
helyezzék a pótlékokat. A bizottság úgy határozott, hogy a vezetői pótlék nagysága 250% 
legyen, és egy kis idő elteltével, ha minden megfelelően működik az intézményben, ezt a 
pótlékot fel lehet emelni 300%-ra, viszont ha már most megszavazzák a 300%-ot, azt már 
nem lehet a későbbiekben csökkenteni. Elmondja még, hogy a pályázati kiírásban is 250%-os 
pótlékot határozott meg a képviselő-testület.

Mohai Istvánné képviselő elmondja, hogy az új intézmény elindítása rengeteg munkával jár 
az intézményvezető számára, több alapdokumentumot és szabályzatot kell elkészítenie, így a 
300%-os vezetői pótlékot javasolja. Kéri, hogy szavazzanak.

Dr.  Lelkes  Ákos alpolgármester  elmondja,  hogy  a  testület  döntésének  értelmében  a 
megbízott  intézményvezető  megbízatása  határozott  idejű.  A  pályázati  eljárás  sikeressége 
esetén, az új vezető megbízásával a képviselő-testületnek mindent újra meg kell határoznia, 
így kedvezőbbnek tartaná, ha a megbízott vezető munkáját a 300%-os pótlékkal már most 
megbecsülnék.  Megjegyzi,  hogy  sajnálja,  hogy  nem  volt  jelen  a  szóban  forgó  bizottsági 
ülésen, de ennél már csak azt sajnálja jobban, hogy Gebula Béla Ákos képviselő nem volt 
jelen azon a rendkívüli képviselő-testületi ülésen, ahol a képviselő-testület a vezetői pótlékot 
illetően megfontoltan döntött. 

Gebula  Béla  Ákos képviselő  megjegyzi,  hogy  a  képviselő-testület  „megfontolt”  döntése 
bizottsági  döntés  nélkül  született  meg,  így  nem  gondolná,  hogy  a  határozathozatal 
körültekintő lett volna. Ügyrendi javaslata, hogy a vitát zárják le.

Tóth Dezső  polgármester kéri, hogy aki Gebula Béla Ákos képviselő javaslatával egyetért, 
kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal a vitát lezárta.

Tóth  Dezső  polgármester  kéri,  hogy  aki  a  határozati  javaslattal  egyetért,  kézfeltartással 
szavazzon.

A Képviselő-testület  5  igen szavazattal,  5  ellenszavazattal,  1  tartózkodással  az  alábbi  határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
313/2008 (VIII.27.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Herceg  Batthyány  Fülöp  Gimnázium  és 
Általános Iskola igazgatójának vezetői pótléka tárgyában hozott 
287/2008.  (VIII.15.)  számú  határozatának  hatályon  kívül 
helyezésére irányuló javaslatot elutasítja.

Mihályfi  Gábor aljegyző  elmondja,  hogy  az  előző  ülésen  a  287/2008.  (VIII.15.)  számú 
határozatban a testület nem állapított meg határidőt, így kéri, hogy a képviselő-testület most 
határozza meg, hogy a megbízott intézményvezető vezetői pótléka milyen időponttól 300%.
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Mohai  Istvánné képviselő  javasolja,  hogy  a  vezetői  pótlék  az  intézményvezető 
megbízatásának időpontjától, vagyis 2008. augusztus 1. napjától legyen érvényes.

Mihályfi  Gábor aljegyző  ismerteti  a  határozati  javaslatot  miszerint:  „Enying  Város  
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium 
és  Általános  Iskola  igazgatójának  vezetői  pótléka  tárgyában  hozott  287/2008.  (VIII.15.)  számú  
határozatban  megállapított  300  %-os  vezetői  pótlékot  2008.  augusztus  1.  napjától  biztosítja  az  
intézményvezető részére.”

Tóth  Dezső  polgármester  –  több  hozzászólás,  kérdés  nem  lévén  –  kéri,  hogy  aki  az 
elhangzott határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
314/2008 (VIII.27.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Herceg  Batthyány  Fülöp  Gimnázium  és 
Általános Iskola igazgatójának vezetői pótléka tárgyában hozott 
287/2008. (VIII.15.) számú határozatban megállapított 300 %-os 
vezetői  pótlékot  2008.  augusztus  1.  napjától  biztosítja  az 
intézményvezető részére.

Határidő: azonnal
Felelős: Tóth Dezső polgármester

Gebula Béla Ákos képviselő napirenden kívül elmondja, hogy tudomására jutott, hogy az 
előző rendkívüli képviselő-testületi ülésen – amelyen nem vett részt – a Hírmondó újságot 
páran leminősítették. Mint az újság szerkesztő bizottságának tagja megjegyzi, hogy egy, az 
olvasói  oldalon  megjelenő,  történelmi  tényeket  tartalmazó  cikknek  semmi  köze  nincs  a 
szélsőjobboldalisághoz.

6. Vegyes ügyek
6.1 A Szolgáltató Intézmény, valamint a Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános 

Iskola Feladatmegosztási Megállapodás tervezetének megtárgyalása

Tóth Dezső  polgármester  ismerteti  a  megállapodás-tervezetre  vonatkozó  előterjesztést  és 
határozati javaslatot. Hozzászólás, kérdés nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal 
egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással az alábbi határozatot  
hozta:
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Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
315/2008 (VIII.27.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott, hogy a határozat mellékletét képező  Enying Város 
Szolgáltató Intézménye, valamint a Herceg Batthyány Fülöp 
Gimnázium  és  Általános  Iskola  Feladatmegosztási 
megállapodást jóváhagyja.

A  Szolgáltató  Intézmény  vezetője  gondoskodjon  a 
Feladatmegosztási  megállapodásnak az  érintett  intézmény 
vezetőjéhez való megküldéséről és annak megkötéséről.

Határidő: azonnal
Felelős: Viplak Tibor EVSZI vezető

Tóth  Dezső  polgármester  ismerteti  a  költségvetési  rendelet  módosítására  vonatkozó 
előterjesztést  és  határozati  javaslatot.  Hozzászólás,  kérdés  nem  lévén  kéri,  hogy  aki  a 
határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon.

A Képviselő-testület 11 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Enying  Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
316/2008 (VIII.27.) számú határozata:

Enying  Város  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  úgy 
határozott,  hogy  a  Polgármesteri  Hivatal  a  soron  következő 
Képviselő-testületi ülésre készítse el és terjessze elő a 2008. évi 
költségvetési  rendelet  módosítását,  mely  a  Török  Bálint 
Általános Iskola és a Bocsor István Gimnázium mint megszűnő, 
valamint a Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános 
Iskola  mint  újonnan  létrejövő  intézmény  miatt  válik 
szükségessé.

Határidő: 2008. szeptember 24.
Felelős: Tóth Dezső polgármester

Szörfi István jegyző

6.2 Mentősök és rendőrök elhelyezéséről szóló tájékoztató

Tóth  Dezső  polgármester  tájékoztatásul  elmondja,  hogy  a  Településfejlesztési  és 
Környezetvédelmi Bizottság döntésének értelmében a mentőszolgálat tisztjei számára fogja 
az önkormányzat biztosítani a balatonbozsoki lakást, és a jelenleg ott lakó rendőrök számára 
pedig a  volt  Okmányiroda  épületét.  E  döntés  miatt  felvette  a  kapcsolatot  Angyal  Gábor 
őrsparancsnokkal  és  megmutatta  számára  az  ingatlant.  Problémát  egyedül  az  jelent  a 
rendőrök számára, hogy a Szolgáltató Intézmény tájékoztatása szerint a volt okmányiroda 
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épületének a  fűtése  nem szakaszolható,  vagyis  a  teljes  épületet  fűteni  kellene,  amelynek 
következtében a gázszámla igen magas lenne. E tények miatt felvetődött az a lehetőség, hogy 
esetlegesen a Fenyő-ház kerülne felújításra és oda költözhetnének be a rendőrök, de ennek a 
lehetőségnek a megvitatása majd a Településfejlesztési Bizottság hatásköre lesz.

A Képviselő-testület a tájékoztatót szavazás nélkül tudomásul vette.

Tóth  Dezső  polgármester  több  hozzászólás  nem  lévén  megköszöni  a  televízió  nézők 
figyelmét, és 16.50 órakor a nyílt ülést bezárja.

Enying, 2008. szeptember 1.

  Tóth Dezső Mihályfi Gábor
polgármester       aljegyző

          Gebula Béla Ákos       Dr. Miljánovits György
     hitelesítő       hitelesítő
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